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Sua Ref.: Data: N/Ref.:  Circular nº 24 Data: 11/5/2020 
    Ofício:     
 Proc.:   

 

 
Assunto:  Inscrições ano letivo 2020/2021 - Educação

 
A Câmara Municipal do Cadaval informa que as inscrições para os serviços de apoio à 

família, ação social escolar e transportes de 1º ciclo serão feitas de 18 de maio e até 30 de 

junho. 

 

Serão disponibilizadas 3 formas para efetuar a inscrição: 

1. On-line- acedendo a: educacao.cm-cadaval.pt; 

2. Pelo telefone 262690100 (das 7:00 às 20:00); 

3. Por correio enviando o requerimento (que pode ser descarregado diretamente do site 

do Município) e respetivos documentos para; 

Câmara Municipal do Cadaval 

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 

2550-103 CADAVAL 

 

Serviço de Refeições: 

Documentos a anexar: 

 Prescrição médica da refeição de dieta (se aplicável). 

 

Serviço de Atividades de Animação e Apoio à Família e Componente de Apoio à 

Família: 

Documentos a anexar: 

 Horário de trabalho de todos os adultos do agregado familiar; 

 IRS do ano anterior ou declaração de isenção de entrega de IRS emitida pela 

Autoridade Tributária; 

 Declaração da Segurança Social com o valor de subsídio de desemprego ou de 

doença; 

 

mailto:geral@cm-cadaval.pt


 

 

www.cm-cadaval.pt 

 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro • 2550-103 • CADAVAL • Tel.: 262 690 100 • Fax: 262 695 270 • e-mail: geral@cm-cadaval.pt • NIPC: 505 763 621 

Mod. 00.01-1.1 

 

 Declaração sob compromisso de honra da atividade profissional para os 

trabalhadores sem IRS. 

 

Serviço de Ação Social Escolar: 

A ação social escolar é composta por: 

 Isenção total ou parcial no preço das refeições; 

 Atribuição de material escolar. 

Documentos a anexar: 

 Declaração, emitida pela entidade competente, com o posicionamento do escalão do 

Abono de Família. 

 

Opção por recebimento de faturação eletrónica: 

 Deverá indicar o e-mail para o qual será remetida a faturação. 

 

Opção de pagamento por débito direto: 

Documentos a anexar: 

 Documento comprovativo do IBAN. 

 

 

Serviço de Transporte Escolar para o 1º ciclo: 

Documentos a anexar: 

 Fotografia tipo passe para os alunos que requerem este transporte pela 1ª vez ou 

que tenham necessidade de substituir o cartão. 

 

 

Quaisquer dúvidas que possam surgir sobre os procedimentos agora apresentados podem 

ser esclarecidas por telefone (262690100) ou ainda para o seguinte endereço eletrónico: 

educacao@cm-cadaval.pt   

 

 

Informamos ainda que: 

 

As candidaturas de alunos com pagamentos por regularizar apenas serão aceites 

condicionalmente. Deverá regularizar os pagamentos em atraso até ao dia 31 de julho. 

 

As candidaturas efetuadas fora do prazo definido para o efeito serão alvo de pagamento de 

uma multa no valor de 10,00€. 
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Procedimentos para a justificação de faltas e desistências: 

 

Faltas por motivos de saúde 

 

1.Nos casos em que por motivo de saúde, e mediante a apresentação de atestado médico 

ou justificação de falta devidamente aceite pelo professor, a criança falte por um período 

superior a 3 dias, haverá lugar a redução da comparticipação familiar que será calculada de 

forma proporcional. 

2.O atestado médico ou a justificação referidos no nº anterior, deverão ser apresentados no 

prazo máximo de 3 dias após o 1º dia de falta por doença. 
 

A justificação ou atestado enviados nos prazos acima indicados podem também ser 

remetidas por e-mail para educacao@cm-cadaval.pt  
 

 

Comunicação de desistência 

 

1-O(a) encarregado (a) de educação deverá comunicar, por escrito, ao estabelecimento de 

ensino ou aos serviços da autarquia com o mínimo de 5 dias úteis de antecedência, a 

desistência da frequência ou a ausência temporária do seu educando. 

2- O não cumprimento do prazo estabelecido anteriormente implica o pagamento dos 

serviços até ao 5º dia útil a que estava obrigado para efeitos da comunicação referida no 

número anterior. 

 

Pode ser solicitado o requerimento de desistência no Estabelecimento de Ensino, podendo o 

mesmo ser entregue no referido estabelecimento ou entregue na Autarquia ou remetido por 

e-mail educação@cm-cadaval.pt  

 

A desistência também poderá ser comunicada para o e-mail educação@cm-cadaval.pt, sem 

necessidade de preenchimento do requerimento, devendo indicar os dados do aluno e do 

encarregado de educação e o período de desistência do serviço. 

 

A informação transmitida não dispensa a leitura do regulamento que pode ser consultado 

em:  http://www.cm-cadaval.pt/apoio-a-familia. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal  
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