Inscrições
As crianças que irão frequentar o Jardim de Infância pela primeira vez, só podem
frequentar as AAAF quando iniciar o ano letivo.
Para a inscrição interna é necessário entregar a seguinte documentação:
- Ficha de inscrição (a fornecer pela ACEP);
- Regulamento (a fornecer pela ACEP);
- Autorização de saída (a fornecer pela ACEP);
- 1 fotografia tipo passe;
- Cartão de Cidadão da criança;
- Cópia do Cartão de Cidadão (só frente) dos Pais ou Enc. de Educação;
- Cópia do Cartão de Cidadão (só frente) de todas as pessoas autorizadas a
recolher a criança na ACEP.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo isentou as famílias do pagamento da
mensalidade para o prolongamento de horário. No entanto, é cobrado um valor pelo
transporte efetuado entre o Jardim de Infância e a ACEP, conforme os escalões:
Escalão A - 16 euros,
Escalão B - 17 euros,
Escalão C - 18 euros.

Importante
- Todas as peças de vestuário (camisolas, casacos, bonés etc.) e mochilas têm que
obrigatoriamente estar identificadas com o nome e apelido da criança.
- A ACEP não autoriza e não se responsabiliza pela perda de objetos pessoais ou
brinquedos/jogos que as crianças tragam de casa.
-A ACEP fornece muda de roupa caso seja necessário.

Contactos
ACEP
Rua Manuel José Marques - Meadela
4900-745 Viana do Castelo
Tlf. 258 840 060 | Tlm. 937615034
www.acep-meadela.com | geral@acep-meadela.com

CENTRO COMUNITÁRIO
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA

(AAAF)
Informações

AAAF – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA

Interrupções letivas

As AAAF destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos,
e são dinamizadas através do protocolo celebrado entre a ACEP e o Município de
Viana do Castelo.

NATAL

Horários
Período das extensões de horário:
- 15h30m – 18h30m
Período interrupção letiva:
- 8h00m – 12h30m / 13h45m – 18h30m (ininterrupto para quem vai à cantina)

Início: 18 de dezembro de 2019
Termo: 03 de janeiro de 2020
CARNAVAL

Atividades
Animação Infantil:
- Ludoteca, Biblioteca, Oficinas das Expressões (Artes Plásticas, Artes Gráficas,
Pintura e Motora), Centro de Experimentação das Ciências, Arte e Cultura.
Almoço
Decorre nos períodos das interrupções letivas (Natal, Carnaval, Páscoa, verão à
exceção do mês de agosto), nas cantinas dos estabelecimentos de educação e
ensino da freguesia da Meadela. O preço de cada refeição é de acordo com o
escalão do Jardim de Infância. A ACEP transmite diretamente o número de
refeições à Coordenadora do Jardim de Infância para posterior pagamento à
Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Lanche
As crianças deverão trazer lanche de casa para o período da tarde (ano letivo) e
para os períodos da manhã e da tarde (nas interrupções letivas), constituído por
alimentos saudáveis. É proibido guloseimas, chocolates e alimentos
processados. Há possibilidade de obter o lanche na cafetaria da ACEP, com valor
sob consulta.

Transporte
O transporte do Jardim de Infância para a ACEP é efetuado com o autocarro e os
colaboradores da instituição.
Em relação às mochilas, estas não devem ultrapassar 5/10 litros (tamanho pequeno)
porque a capacidade da bagageira do veículo é reduzida e considera-se que as
mochilas maiores ou trolleys não são adequados a esta faixa etária.

Início: 24 de fevereiro de 2020
Termo: 26 de fevereiro de 2020
nota: dia 25 de fevereiro a ACEP está encerrada

PÁSCOA
Início: 30 de março de 2020
Termo: 13 de abril de 2020
Nota: dia 13 de abril a ACEP está encerrada

VERÃO
Início: 22 de junho de 2020
Termo: 29 de julho de 2020
Encerramento da ACEP 2019-2020
- Feriados nacionais e feriado municipal
-Terça-feira de Carnaval e segunda-feira de Páscoa
- De 10 a 28 de agosto de 2020
-24 e 31 de dezembro de 2020
O mês de agosto não se enquadra no Protocolo de prolongamento de
horário, mas a ACEP pode receber as crianças sob condições de inscrição e de
pagamentos diferentes.

