
          

 

Divisão de Educação e Juventude 

 
INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DO MUNICÍPIO QUE FUNCIONAM NOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO CONCELHO DE ESPINHO, PARA O ANO LETIVO 2016/2017 
 

 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 
 

Destinatários   Alunos do ensino pré-escolar 

 

Valências deste serviço  - Prolongamento de horário 

- Refeição escolar 

 

Prazo de inscrição - até 24 de junho 2016 (renovação de inscrição de alunos que já frequentaram o jardim-de-

infância no ano letivo 2015/2016) 

- até 27 de julho de 2016 (alunos inscritos pela primeira vez no jardim-de-infância*) ou até 07 de 

setembro de 2016, única e exclusivamente, se as listagens de colocação dos alunos forem publicadas apenas durante 

o mês de agosto. 

 

Formulário de inscrição Disponível nos Jardins-de-Infância, na Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal ou 

em http://portal.cm-espinho.pt/pt/informacao-e-actividades/educacao-e-juventude/atividades-

de-animacao-e-de-apoio-a-familia-e-componente-de-apoio-a-familia/  

 

Local de entrega do formulário No jardim-de-infância em que o aluno está colocado 

 

 

 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 
 

Destinatários   Alunos do primeiro ciclo do ensino básico 

 

Valência deste serviço  Prolongamento de horário 

 

Prazo de inscrição - até 24 de maio de 2016 (renovação de inscrição de alunos que já frequentaram a escola no ano 

letivo 2015/2016) 

- até 27 de julho de 2016 (alunos inscritos pela primeira vez na escola*) ou até 07 de setembro de 2016, 

única e exclusivamente, se as listagens de colocação dos alunos forem publicadas apenas durante o mês de agosto. 

 

Formulário de inscrição Disponível nas Escolas, na Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal ou em 

http://portal.cm-espinho.pt/pt/informacao-e-actividades/educacao-e-juventude/atividades-de-

animacao-e-de-apoio-a-familia-e-componente-de-apoio-a-familia/  

 

Local de entrega do formulário Na escola em que o aluno está colocado 

 

 

 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

Destinatários   Alunos do primeiro ciclo do ensino básico 

 

Valência deste serviço  Refeição escolar 

 

Prazo de inscrição - até 24 de maio 2016 (renovação de inscrição de alunos que já frequentaram a escola no ano 

letivo 2015/2016) 

- até 27 de julho de 2016 (alunos inscritos pela primeira vez na escola) ou até 07 de setembro de 2016, 

única e exclusivamente, se as listagens de colocação dos alunos forem publicadas apenas durante o mês de agosto. 

 

Formulário de inscrição Disponível nas Escolas, na Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal ou em 

http://portal.cm-espinho.pt/pt/informacao-e-actividades/educacao-e-juventude/refeicoes-

escolares/  

 

Local de entrega do formulário Na escola em que o aluno está colocado 

 



          

 

Divisão de Educação e Juventude 

 
TRANSPORTES ESCOLARES 
 

Destinatários   Alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico 

 

Valência deste serviço  Transporte escolar 

 

Prazo de inscrição - Pré-Escolar: até 24 de junho 2016 (renovação de inscrição de alunos que já usufruíram de 

transporte escolar no ano letivo 2015/2016) 

- 1.ºCEB: até 24 de maio 2016 (renovação de inscrição de alunos que já usufruíram de transporte 

escolar no ano letivo 2015/2016) 

- Pré-Escolar e 1.ºCEB: até 27 de julho de 2016 (alunos que pretendem usufruir de transporte 

escolar pela primeira vez) ou até 07 de setembro de 2016, única e exclusivamente, se as listagens de colocação 

dos alunos forem publicadas apenas durante o mês de agosto. 

 

Formulário de inscrição Disponível nas Escolas, na Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal ou em 

http://portal.cm-espinho.pt/pt/informacao-e-actividades/educacao-e-juventude/transportes-

escolares/ 

 

Local de entrega do formulário Na escola em que o aluno está colocado 

 

 

 

 

 

 

*AAAF / CAF 
 
INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE AAAF-ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (PRÉ-ESCOLAR) 
OU CAF-COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (1.º CICLO) PARA ALUNOS INSCRITOS PELA PRIMEIRA VEZ NO ENSINO PRÉ-
ESCOLAR OU NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

Qualquer criança oficialmente inscrita nos estabilicimentos de ensino do pré-escolar ou 1.º ciclo do concelho de Espinho, para o ano 

letivo de 2016/2017, pode beneficiar dos serviços prestados pela AAAF ou CAF, desde que o seu encarregado de educação o solicite nos 

prazos definidos. 
Assim que as listagens de colocação dos alunos inscritos pela primeira vez no ensino pré-escolar ou no 1.º ciclo forem publicadas, os 

encarregados de educação que pretendam inscrever os seus educandos nos serviços de AAAF ou CAF, devem proceder da seguinte 

forma: 

• Listagens de colocação de alunos afixadas até finais de julho de 2016 – deverão dirigir-se ao respetivo Jardim-de-Infância ou Escola 

Básica até 27 de julho de 2016 para efetuar a inscrição; 

• Listagens de colocação de alunos afixadas apenas durante o mês de agosto de 2016 – deverão dirigir-se ao respetivo Jardim-de-

Infância ou Escola Básica até 7 de setembro de 2016 para efetuar a inscrição. 

 

O pedido é feito em formulário próprio, disponível nos jardins-de-infância e escolas em que o aluno foi colocado ou na Divisão de 

Educação e Juventude da Câmara Municipal ou, ainda, em http://portal.cm-espinho.pt/pt/informacao-e-atividades/educacao-e-

juventude/atividades-de-animacao-e-de-apoio-a-familia-e-componente-de-apoio-a-familia/ 

 


