
GAIAprende + Ano Letivo 2022/2023 – Modelo Pré-escolar 

Procedimento de Inscrição nas AAAF- PH (Atividades de Animação e Apoio à 

Família – Prolongamento de Horário) 

 

Os procedimentos de inscrição no serviço de AAAF-PH desenvolvem-se da seguinte forma: 

 

1ª passo: 

• Candidatura na plataforma SIGA 

Os Encarregados de Educação deverão efetuar a inscrição/candidatura na plataforma SIGA, 

obrigatória para todos os alunos que frequentam as escolas do Município, utilizando as 

credenciais de acesso. No separador “Serviços Pretendidos”, deverão selecionar as opções 

de acordo com a sua pretensão: 

- Refeições escolares – 1º ciclo e pré-escolar; 

- Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF-PH), das 15.30h às 19.30h – 

unicamente para o pré-escolar. 

Para mais informações consultar o Guia de Apoio à Inscrição e Candidatura na Plataforma SIGA. 

 

• Inscrições nas AAAF-PH para candidaturas já realizadas 

Nos casos em que já tenham submetido a candidatura na plataforma, sem terem 

selecionado o serviço AAAF-PH, deverá remeter email a solicitar inscrição neste serviço para 

dgere@cm-gaia.pt, no qual deverá constar os seguintes dados: 

- Nome completo do aluno; 

- NIF do aluno; 

- Identificação do Estabelecimento de Ensino; 

- Indicação expressa que pretendem usufruir das AAAF - PH. 

 

• Cancelamento da inscrição no serviço AAAF-PH 

Caso pretenda o cancelamento do serviço AAAF-PH, deverá enviar e-mail para dgere@cm-

gaia.pt , no qual deverá constar os seguintes dados: 

- Nome completo do aluno; 

- NIF do aluno; 

- Identificação do Estabelecimento de Ensino; 

- Indicação expressa da intenção do cancelamento do serviço AAAF - PH. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgere@cm-gaia.pt
mailto:dgere@cm-gaia.pt
mailto:dgere@cm-gaia.pt


• Faturações 

A faturação do serviço AAAF-PH é mensal e ocorre a partir do momento da inscrição e não da 

frequência, pois o serviço é cobrado independentemente da assiduidade da criança. 

Os custos dos serviços disponibilizados pelo Município são os seguintes: 

 

Serviço 

Refeições escolares 

(valor diário) 

AAAF-PH 

(valor mensal)* 

Escalão A Gratuito 2,50€ 

Escalão B 0,72€ 4,00€ 

Sem escalão 1,45€ 6,00€ 

*Com reduções proporcionais nos períodos de interrupção letiva. 

 

O pagamento dos serviços requeridos é efetuado assim que acumulado o valor mínimo de 

6,75€, onde os Encarregados de Educação receberão, nos primeiros dias úteis do mês seguinte, 

no número de telemóvel disponibilizado, uma mensagem com a entidade, referência e valor 

para pagamento. 

No caso da inexistência de qualquer mensagem deverão informar os serviços através do 

endereço eletrónico dpse@cm-gaia.pt ou telefonicamente. 

Não procedendo ao pagamento, incorre em acumulação do valor da faturação para o mês 

seguinte. 

 

mailto:dpse@cm-gaia.pt

