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ContactosLocal, prazo e modo de pagamento

 O serviço de refeições é comparticipado pelas 
famílias, nos termos da legislação aplicável e de acordo com 
o seu posicionamento nos escalões de rendimento para 
atribuição de abono de família: 

Câmara Municipal de Lagos

Serviço de Educação 
Serviço de Atendimento ao Munícipe

282 780 900 / 282 771 700

Agrupamento de Escolas Júlio Dantas
282 770 990

E.B. de Santa Maria: 282 780 130
E.B. de Espiche: 282 788 301

Agrupamento de Escolas Gil Eanes
282 770 160

E.B. da Ameijeira: 282 767 375
E.B. Sophia de Mello Breyner Andresen: 282 789 786

O Regulamento dos Serviços de Apoio à Família da 

Educação Pré-Escolar está disponível para consulta no 

site oficial da CML: www.cm-lagos.pt  

As senhas serão adquiridas no respetivo estabelecimento de 
ensino ou através de outro meio de pagamento a que o 
Município de Lagos venha a aderir designadamente através 
de plataforma eletrónica, mediante regras a especificar e 
divulgar nos locais próprios.

As atividades de animação e apoio à família são gratuitas e 
as crianças receberão um lanche a meio da tarde. 

Escalão Capitação Comparticipação
das Famílias

A
Escalão 1 

do Abono de Família
0% do custo da Refeição

B
Escalão 2 

do Abono de Família
50% do custo da Refeição

C
Escalão 3 e seguintes
do Abono de Família

100% do custo da Refeição



FuncionamentoServiços de Apoio à Família Candidatura

Os Serv iços de Apoio à Famí l ia  são da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Lagos e 
abrangem o serviço de refeições e/ou atividades de 
animação e apoio à família (prolongamento de horário e 
interrupções letivas que correspondem às férias escolares 
do Natal, Carnaval, Páscoa e mês de julho).

 Horário de funcionamento das atividades de 
animação e apoio à família:

Tempo Letivo: 15h30 – 18h30
Interrupções Letivas: 9h00 - 17h00

 Os Serviços de Apoio à Família encerram nos 
feriados e nas tolerâncias de ponto nacionais e municipais e 
durante o mês de agosto, reabrindo no início do ano letivo.

 Apenas poderão frequentar as atividades de 
animação e apoio à família as crianças inscritas e pelo tempo 
estritamente necessário, devidamente comprovado pelos 
horários de trabalho dos elementos adultos do agregado 
familiar.

 As atividades de animação e apoio à família funcionarão:

· No máximo com 25 crianças por grupo, número que  
 poderá vir a ser reduzido sempre que se venha a 
 verificar necessário para a funcionalidade e 
 qualidade do serviço.
· 
 No mínimo de 10 crianças por jardim de infância, 
 podendo essa valência vir a ser encerrada ou as 
 crianças deslocadas para outros estabelecimentos 
 de ensino, sempre que se venha a verificar 
 necessário para a funcionalidade e qualidade do 
 serviço.

 Se durante o período letivo, verificar-se a ausência 
dos (as) educadores (as), os serviços de apoio à família não 
asseguram a componente letiva.

 Em caso de falta das assistentes que asseguram os 
Serviços de Apoio à Família, será efetuada, sempre que 
possível, a sua substituição e na sua impossibilidade 
proceder-se-á à sua distribuição das crianças pelos 
restantes grupos, assegurando que o número de crianças 
por grupo não seja ultrapassado.

 O acesso aos serviços de apoio à família deve ser 
solicitado, mediante candidatura, a ser efetuada no acto de 
matrícula na educação pré-escolar, junto dos Agrupamentos 
de Escolas, no período legalmente definido para o efeito.

Documentos a apresentar na candidatura: 

a) Documento com a indicação do escalão de abono do 
educando; 
b)Documento referindo o local e horário da atividade 
profissional dos adultos do agregado familiar. 

 Em caso da não apresentação:

· Do documento indicado na alínea a), o 
 encarregado de educação pagará o valor 
 correspondente ao escalão máximo;
· 
 Dos documentos indicados na alínea b), o 
 educando não poderá usufruir do prolongamento 
 de horário.

No decorrer do ano letivo e caso existam vagas, os pais ou 
encarregados de educação poderão efetuar a candidatura 
junto do Agrupamento, respetivo, cabendo ao Município 
informar o encarregado de educação da data a partir da qual 
a criança poderá beneficiar dos serviços. 


