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Informação Candidaturas Online  

2022/2023 
AAAF - CAF 

 

Atividades de Animação e Apoio às Famílias - AAAF – Pré-Escolar 

As Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) são um serviço destinado a acompanhar as crianças de 
pré-escolar antes e/ou depois do período letivo e durante os períodos de interrupção destas atividades, férias 
de Natal, férias da Páscoa e durante as férias escolares, com exceção do mês de agosto, tolerâncias de ponto 
decretadas pelo Governo e Câmara Municipal, feriados nacionais e municipais e ocorrências de greves. 
 
 

AAAF’s Horário Modalidade 
Acolhimento 08h00 às 08h45 Pago 

Prolongamento 
15h30 às 17h30 Gratuito 
17h30 às 18h30 Pago 

Pausas Letivas 08h00 às 18h30 Pago 
Férias Escolares 08h00 às 18H30 Pago 

 
Para as pausas letivas e férias escolares podem inscrever-se alunos que durante o ano letivo não estejam 
inscritos no serviço AAAF. 
 
A inscrição para as férias de setembro (início a 1 setembro até ao primeiro dia de aulas da componente letiva) 
deverá ser realizada nas unidades de atendimento ao público. 
 
Qualquer criança inscrita no pré-escolar pode beneficiar dos serviços prestados no âmbito das AAAF desde que 
comprove a necessidade da sua frequência. Para usufruir deste serviço é obrigatório apresentação de 
documento comprovativo do horário de trabalho emitido pela entidade patronal, de todos os elementos 
ativos que constituem o agregado familiar.  
 

 
Comparticipação mensal das famílias (AAAF’s) 

Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 

08h00-08h45 2,5€ 
 5€ 12,50€ 

15h30-17h30 Gratuito Gratuito Gratuito 

17h30-18h30 2,5€ 
 5€ 12,50€ 

 
Pré-escolar - Interrupções Letivas 

Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 

08h00 – 18h30 Mensalidade + 
€2,5/ semana 

Mensalidade + €5/ 
semana Mensalidade + €12,5/semana 

 
Pré-escolar - Férias e Interrupções Letivas 

(s/mensalidade – alunos que frequentam exclusivamente as férias e as interrupções) 
Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 

08h00 às 18h30 € 3,75/semana € 7,5/semana € 18,75/semana 
 
As inscrições nos serviços AAAF e CAF serão realizadas exclusivamente online.  
 
Para os alunos que irão ingressar pela primeira vez, as inscrições nos serviços serão efetuadas através 
de formulário que estará disponível no Site do Município. 
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O encarregado de educação ou aluno maior de idade devem informar de imediato o serviço de 
Educação, caso o aluno seja transferido de escola, anule a matrícula, deixe de frequentar com 
regularidade o estabelecimento de ensino ou mude de residência, sob pena de continuidade de 
faturação dos serviços. Deverá comunicar através do envio de email para educacao@cm-azambuja.pt 
ou por escrito no serviço da UAP. 
 
Componente de Apoio à Família—CAF 
 
A Componente de Apoio à Família (CAF) é um serviço destinado ao acompanhamento dos alunos do 1º ciclo, 
antes e ou depois da componente curricular. 
 

CAF Horário Modalidade 
Acolhimento 08h00 às 08h45 Pago 

Prolongamento (após AEC) 17h15 às 18h30 Pago 
 
Qualquer aluno inscrito no 1.º ciclo pode beneficiar do serviço prestado no âmbito das CAF desde que comprove 
a necessidade da sua frequência. 

Para usufruir deste serviço é obrigatório apresentação de documento comprovativo do horário de trabalho 
emitido pela entidade patronal, de todos os elementos ativos que constituem o agregado familiar.  

Comparticipação mensal das famílias (CAF) 
Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 

8h00-8h45 2,5€ 5€ 12,5€ 
16h00 – 17h00 (1º ciclo) Em AEC (gratuito) Em AEC (gratuito) Em AEC (gratuito) 

17h15-18h30 2,5€ 5€ 12,5€ 
 
Poderá consultar, no site do Município, o “Regulamento de funcionamento dos serviços de apoio à família nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico da rede pública do Município de Azambuja”. 

 

Candidaturas 
 
Candidatura online para AAAF – CAF   
• Data-limite de receção das candidaturas online - 31 de julho 2022. 
• Destina-se aos alunos do Ensino Pré-Escolar, 1.º Ciclo do Ensino Básico, para os alunos dos 

Agrupamentos de Escolas de Azambuja, Vale Aveiras e Alto de Azambuja.  
 

A candidatura online pode ser realizada diretamente pelos Encarregados de Educação através do 
acesso à plataforma SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, aceda em 
http://siga.edubox.pt utilizando para esse efeito, o código pessoal de que dispõem (dados de login 
fornecidos por SMS e/ou Email enviados pelo Município). 

Candidaturas online sem dados para login - Caso não disponha de código de acesso aceda em:  

Componente de Apoio à Família e Atividades de Animação e Apoio à Família 
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&G
uid=08ae91b6-89e5-4e99-8d67-d63a01154a2a 
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