
Candidaturas 2018-2019 
As renovações de inscrição ou as candidaturas para admissão ao CATL decorrerão 
entre o dia 01 e 30 de junho de 2018. 
Para os que irão frequentar pela primeira vez o CATL é necessário entregar a 
seguinte documentação: 

- Formulário de candidatura (a fornecer pela ACEP); 
- 1 fotografia tipo passe; 
- Cópia da Declaração de IRS e respetiva Nota de Liquidação (referentes a 
2017); 
- Cópia de um comprovativo da despesa com o arrendamento ou a aquisição 
de habitação permanente relativa a 2017; 

No ato da entrega da documentação deverá fazer-se acompanhar da seguinte 
documentação: 

- Cartão de cidadão da criança; 
- Boletim de Vacinação da criança; 
- e cartão de cidadão do encarregado de educação. 

Importante 
- Identifique por favor todas as peças de vestuário (camisolas, casacos, etc.) 
da criança, com o respetivo nome e apelido; 
- Não é autorizada a utilização de telemóveis pessoais dentro dos espaços de 
atividade do CATL; 
- Este documento não dispensa a consulta do Regulamento Interno de 
Funcionamento 2018-2019 (disponível na página da internet da ACEP). 
 

 

 

 

 

 

Contactos 
ACEP 
Rua Manuel José Marques - Meadela 
4900-745 Viana do Castelo 
Telefone 258 840 060 | Fax 258 840 069 | Telemóvel 933 435 905/6 
www.acep-meadela.com | catl@acep-meadela.com 

 
 
 
 

CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES 
(CATL) 

 

Informações 
(01/06/2018 - documento sujeito a alterações) 

http://www.acep-meadela.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/ACEP_CATL_RIF18-19_EE.pdf
http://www.acep-meadela.com/
mailto:catl@acep-meadela.com


CATL - CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES 
O CATL destina-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 
17 anos, dividindo-se estes em dois grupos de animação: 
- Animação Infantil (6 – 9 anos) 
- e Animação Juvenil (10 – 17 anos). 
Esta resposta social possui protocolo de cooperação com o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social. 

Horários 
Período das extensões de horário: 

- 8h30m – 10h30m / 14h00m – 18h30m (até às 19h00m para os encarregados 
de educação cujo horário de trabalho não lhes permite recolher a criança até 
às 18h30m). 

Período interrupção letiva: 
- 8h00m – 09h30m / 13h45m – 18h30m (até às 19h00m para os encarregados 
de educação cujo horário de trabalho não lhes permite recolher a criança até 
às 18h30m). 

Atividades 
Animação Infantil (06 aos 09 anos): 

- Ludoteca; Biblioteca, Oficinas das Expressões (Artes Plásticas, Artes Gráficas 
e Motora), Centro de Experimentação das Ciências, Arte e Cultura, visitas 
educativas e atividade física de exterior (as visitas e atividades físicas de 
exterior podem ter custos adicionais à comparticipação familiar). 

Animação Juvenil (10 aos 17 anos): 
- Sala Multimédia, Sala de Informática, Oficina das Expressões Plástica e 
Motora, Centro de Experimentação das Ciências, Arte e Cultura, visitas 
educativas e atividade física de exterior (as visitas e atividades físicas de 
exterior podem ter custos adicionais à comparticipação familiar). 

Almoço 
Decorre nos períodos das interrupções letivas (Natal, Carnaval, Páscoa e verão de 
junho a setembro), nas cantinas do Agrupamento de Escolas da Abelheira. O 
preço de cada refeição é de €3,50 (inclui transporte e acompanhamento nesse 
período). O pedido da refeição deve ser efetuado presencialmente ou via SMS 
para os telemóveis 933 435 905/6, até as 9:15 de cada dia. 

Lanche 
As crianças e jovens deverão trazer lanche de casa para os períodos da manhã e 
da tarde, constituído por alimentos saudáveis como leite, iogurte, pão e fruta. Há 
a possibilidade de obter parte deste lanche na cafetaria da ACEP. 

Transporte 
A ACEP possui transporte escolar para as crianças e jovens que frequentam 
o CATL durante o período letivo, o qual efetua deslocações aos 
agrupamentos de escolas da Abelheira e de Santa Maria Maior. O valor do 
transporte é pago à parte da comparticipação familiar relativa à frequência 
no CATL. 

Interrupções letivas 2018-2019 (aguarda a confirmação do calendário 
oficial, a emitir pelo Ministério da Educação em junho de 2018) 

NATAL 

Início: 17 de dezembro de 2018 

Termo: 03 de janeiro de 2019 

CARNAVAL 

Início: 04 de março de 2019 

Termo: 06 de março de 2019 

nota: dia 05 de março (Carnaval) a ACEP está encerrada 

PÁSCOA 

Início: 15 de abril de 2019 

Termo: 26 de abril de 2019 

Nota: dia 22 de abril a ACEP está encerrada 

FÉRIAS DO VERÃO 

Início: 1ºciclo 
24 de junho de 2019 
2º e 3º ciclos 
17 de junho de 2019 

Termo: 1º/2º/3º ciclos 
Entre 6 e 11 de setembro de 2019 (previsão) 

Encerramento do CATL 2018-2019 

- Feriados nacionais (civis e religiosos), Carnaval e segunda-feira de Páscoa, 
24 e 31 de dezembro de 2018; 
- De 12 a 30 de agosto de 2019; 
* Em dias de greve o CATL está aberto, mas não possui serviço de almoço. 


