
 
 

Quando Funciona de setembro a julho 

Quem Crianças do Jardim de Infância 

Horário 
Período Le vo das 15h30 às 19h 
Período Não Le vo das 08h às 19h 

Valores 

Pago Mensalmente (exceto em Julho que é pago semanalmente) 
O valor da compar cipação  familiar é definido no Regulamento da Câmara Municipal de Oeiras e calcula-
do em função do rendimento per capita do agregado familiar. 

Documentos 

 
 
 
 
 
 
 
Para atribuição do escalão deverá ser enviada no momento da inscrição ou no limite até 8 dias após a ins-
crição, a seguinte documentação: 

· Modelo 3 de IRS, anexos e respe va nota de liquidação 
· Declaração atualizada da Segurança Social com o Escalão do Abono rela vo à criança 
· Fotocópia dos dois úl mos recibos de vencimento; 
· Comprova vo do valor da renda de casa ou da prestação devida pela aquisição de habitação 

própria; 
·  No caso de um dos elementos do agregado familiar estar desempregado, deverá apresentar um 

documento do Centro de Emprego e Formação Profissional e/ou da Segurança Social que com-
prove a sua situação;  

· As famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção devem apresentar os documentos 
comprova vos da sua situação. 

Caso não seja entregue a documentação será considerado o escalão 5.  
 

InformaçãoÊ
Pagamentos 

IBAN: PT50 0010 0000 4124 1960 0019 5  
NOME: ASSOC P ENCARREG EDUC E B N 1 L PASTORA 
BANCO: BPI  
Após recepção da fatura, o pagamento tem de ser feito diretamente na conta da APEECV, através de 
transferência ou depósito.  
Não serão aceites pagamentos em numerário ou cheque, nem Tickets em papel (apenas Tickets digitais 
Ensino e Infância)  
O pagamento a que se refere o número anterior é devido no dia 1 do mês a que diz respeito. A data con-
siderada é a data valor da transação na conta da APEECV. Os pagamentos efetuados após aquela data 
estão sujeitos a um agravamento sobre a totalidade da mensalidade, da seguinte forma: 

a) Entre os dias 2 e 8: sem agravamento;  
b) Entre os dias 9 e 15: 10% de agravamento;  
c) Após o dia 15: 25% de agravamento.  

Sempre que os dias referidos no ponto anterior não sejam dias úteis a data limite transita para o primeiro 
dia ú l seguinte.  
 

EscalãoÊ1 22Ê€ EscalãoÊ4 65Ê€ 

EscalãoÊ2 35Ê€ EscalãoÊ5 80Ê€ 

EscalãoÊ3 50Ê€   



  

VaiÊfrequentarÊ
algumaÊdestasÊ
a vidades? 

CAF 

A vidades 

Dias de Greve 

Férias Agosto 

 

 

 

 

 

 

 
Nos meses em que haja necessidade de encerramento da escola e de todas as a vidades desenvolvidas 
pela CAF devido à pandemia do COVID-19, será faturada uma taxa de 10€ para fazer face às despesas 
fixas da CAF.  

CAF 
(permanência 

na escola antes 
das 08h ou de-
pois das 19h) 

 

A vidadesÊ 
ExtraÊ 

Curriculares 
 

DiaÊdeÊGreve 

FériasÊAgosto 
 

  

Observações Aplicável o desconto irmãos e desconto ASE 

S ÊAPEECV 

 

O valor da inscrição e seguro é faturado por criança em  setembro ou no momento da inscrição. 
O valor da quota é faturado ao EE em janeiro ou na data de inscrição. 
Não são aplicáveis descontos. 

InscriçãoÊAnual 40Ê€ SeguroÊAnual 7Ê€ 

ReinscriçãoÊAnual 30Ê€ QuotaÊSócioÊAnual 20Ê€ 

ModalidadeÊCAF Horário 
ValoresÊMensalÊ 
(10Êmeses) 

 ValorÊ/Êdia 

CAF 1—Acolhimento JI 7h30-08h 15 €   

CAF 1—Tarde JI 19h—19h30 15 € Dia Avulso na CAF 10€ / dia 

CAF 2—Completo JI 
07h30-08h 
19h-19h30 

25 € 
Atraso na hora de 
ir buscar a criança 

10 € / dia 

  

Observações 
Aplicável o desconto irmãos e desconto ASE (numa a vidade), exceto nas a vidades de 
Inventors. 
Pagamento da mensalidade de junho é efetuado nos meses de novembro e dezembro. 

A vidade SemÊCAF CAFÊ1 CAFÊ2Ê CAFÊ3 CAF4 ExtensãoÊA vidade 

1ÊxÊporÊsemana 
Ballet, Inglês, Música, 

Karaté, Futebol 
21 € 20 € 19 € 16 € 15 € 5 € 

2xÊsemana 
Karaté,ÊFutebol 

26 € 25 € 24 € 18 € 16 € 11 € 

  

Observações Aplicável o desconto irmãos e desconto ASE 

Ê SemÊCAF CAFÊ1 CAFÊ2Ê Externos 

Dia avulso fora da escola 25 € 23 € 22 € 25 € 

Dia avulso na escola 10 € 8 € 7 € 12 € 

1 semana de férias 48 € 38 € 33 € 58 € 

2 semanas de férias 95 € 75 € 65 € 110 € 

 Inscrição MensalidadeÊ(1xÊporÊsemana) 

 50 € (aquisição do kit Inventors) 35€ 



 

 

 

T-shirtÊeÊChapéu T-shirtÊ ChapéuÊ Sweatshirt 

7 € 5 € 3 € 16 € 

AcãoÊSocialÊ 
EscolarÊ(ASE) 

O escalão de Ação Social Escolar é indexado ao escalão de abono de família: escalão A corresponde ao esca-

lão 1 do Abono de Família, o escalão B corresponde ao escalão 2 do Abono de Família e o escalão C é atribuí-

do às crianças com escalão 3 ou mais do Abono de Família. 

São aplicados os seguintes descontos nas a vidades da CAF (CAF e mensalidade da primeira a vidade):  60% 

Escalão A, 40% Escalão B, e 20% Escalão C.  

Não são aplicados descontos à a vidade The Inventors. 

 Chega à escola 
antes das 8h? 

 Fica na escola 
após as 15h30? 

Sim 

Não 

InscriçãoÊ 
ProlongamentoÊdeÊHorárioÊ 

 Fica na escola 
após as 19h? 

Sim Não 

Nota: O Prolongamento de Horário das 15h às 19h é assegurado pela APEECV, com base no regulamento Municipal para as AAAF´s da rede pública 

Inscrição 
ProlongamentoÊdeÊHorárioÊ Inscrição 

CAFÊ1Ê(AcolhimentoÊJI) 

 Fica na escola 
após as 15h30? 

Inscrição 
ProlongamentoÊdeÊHorárioÊ Inscrição 

ProlongamentoÊdeÊHorário 

Sim 

Não 

 Fica na escola 
após as 19h? 

NãoÊéÊnecessáriaÊqualquerÊ
inscrição 

Sim 

Sim Não 

Não 

InscriçãoÊ 
CAFÊ2Ê(CompletoÊJI) 

Inscrição 
CAFÊ1Ê(AcolhimentoÊJI) 

Inscrição 
CAFÊ1Ê(TardeÊJI) 


