Informação sobre Interrupção Letiva de Natal
CAF em férias de 17 de Dezembro a 02 de Janeiro de 2018
Vimos por este meio informar acerca das inscrições para a CAF em férias de Natal (alunos da EB Parede, EB Murtal e EB
Rana), a ser realizada na EB Parede. O período de inscrições decorre de 03 a 13 de Dezembro.
Se frequentar o serviço de CAF (ano letivo/interrupções) e o e-mail estiver válido, a ficha de inscrição, plano de atividades e normas de
funcionamento seguirão por e-mail.
Se o e-mail não for válido, se não receber ou não frequentar o serviço de CAF durante o ano letivo, poderá solicitar as fichas de inscrição junto
dos monitores da CAF, ou nos dias acima descritos diretamente na receção da ABLA em Carcavelos ou através de e-mail ( caf@abla.org).
O preenchimento da ficha de inscrição é obrigatório, e deverá sempre ser acompanhada do pagamento dos dias pretendidos. Poderá ser
efetuada na receção da ABLA (das 09h-17h) ou por e-mail (caf@abla.org ). Se enviar a ficha por e-mail, a mesma deverá vir acompanhada do
comprovativo de pagamento e deverá aguardar o respetivo recibo. Mesmo enviando dentro dos prazos, só ao receber o recibo a inscrição ficará
validada.

Não serão válidas inscrições com situações de mensalidades em atraso. Todas as inscrições recebidas após o prazo, incorrem em aplicações
de coimas (ver regulamento).
Relativamente ao serviço de almoços nas interrupções letivas, informamos que este serviço é gerido pela CMC, sendo pago diretamente na
plataforma SGR- (Sistema de Gestão de refeições), tal como em tempo curricular. Caso não tenha as refeições regularizadas na plataforma, o
acesso às refeições poderá ficar condicionado. Depois de feita a inscrição, não é possível cancelar almoços, salvo por motivo de doença
devidamente comprovada (deverá enviar ou entregar atestado médico na ABLA), ou por pedido efetuado por escrito com 5 dias úteis de
antecedência para o e-mail caf@abla.org

Carcavelos, 27/11/2018
A Diretora Pedagógica
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