
                  
 
                            
 
A Associação de Pais da EB de Via Rara (APVR) dá as 
boas vindas aos alunos, pais, professores e assistentes 
operacionais neste início do ano letivo. 
Somos uma Associação de Pais que, desenvolve 
diversas actividades com toda a comunidade escolar, 
apoiando e promovendo um ambiente acolhedor, 
alegre e seguro para que todos se sintam motivados 
para alcançar os melhores resultados possíveis.  
Dinamizamos um Centro de Atividades de Tempos 
Livres (CATL), em espaço escolar para acolher os 
alunos do Jardim de infância e do 1º ciclo. Durante o 
período letivo o CATL funciona antes e depois do 
horário escolar, das 7h15min às 9h15min e das 
17h30min às 19h00min, e nas pausas letivas o 
funcionamento é a tempo inteiro. O CATL oferece ao 
longo do ano um conjunto de atividades, visitas e 
experiências lúdicas, pedagógicas e divertidas. 
Somos também o Parceiro que gere as AECs 
(atividades de enriquecimento curricular) do 1º ciclo.  
Na nossa escola promovemos ainda a aprendizagem 
prática de outras atividades artísticas e desportivas 
como a Dança (Hip Hop,Sevilhanas,Ballet) Futsal e 
Karaté, em horário pós-letivo. 
Sabem que temos uma TUNINHA para os alunos na 
nossa escola? 
Pois é, vamos lá incentivar os nossos meninos a 
participar, para fazer companhia à nossa Mascote, o 
PATOLAS. 
Faça a sua inscrição como sócio da APVR e participe. 
Sejam bem-vindos, feliz ano letivo.   
 
 
                         
                                        

 CATL da Associação de Pais da EB de Via Rara 

Tabela de Preços 
INTERNOS 

    * Inscrição …….. 30,00 € 
* Mensalidade (1 período) …….. 35,00 € 
* Mensalidade (2períodos) …….. 70,00 € 
* Pacote de Quinzena (1 Período) …….. 24,00 € 
* Pacote de Quinzena (2 Períodos) …….. 42,00 € 
* Pacote Intermitente (10 Períodos Mês) …….. 24,00 € 
* Um dia …….. 6,00 € 

* Taxa por cada 30 minutos de atraso 
após as 19 horas …….. 3,00 € 

* Taxa por atraso no pagamento da 
mensalidade 

  
 

- do dia 8 ao dia 20 …….. 10,00% 

 
- posterior ao dia 20 …….. 15,00% 

EXTERNOS 
 * Mensalidade  …….. 95,00 € 

* Pacote Quinzena …….. 60,00 € 
* Semana …….. 35,00 € 
* Um dia …….. 12,00 € 
* Inscrição …….. 30,00 € 

   
 DESCONTOS 

 
* 

10% sobre o total da mensalidade do agregado 
familiar com mais do que um aluno a frequentar o 
CATL 

  

 
 NOTAS 

 * 1 Período manhã ou tarde 
  * 2 Períodos manhã e tarde 
      * O pagamento deve ser feito até ao dia 8 de 

cada mês.  
 

* 

O pagamento do mês de junho será fracionado e 
quatro parcelas a liquidar com as mensalidades de 
janeiro, fevereiro, março e abril 
 

 

Em Assembleia Geral da APVR o presente 
Preçário poderá ser alterado. 

 

NORMAS, INFORMAÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO DO CATL  

1-No ato de inscrição deve receber e  ler atentamente 
o Regulamento interno do  CATL.    

2- Os alunos e os encarregados de educação devem 
zelar pelo bom funcionamento do CATL, promovendo 
e participando no cumprimento das regras de higiene 
e segurança, cumprindo o regulamento. 

 

Horário  
Manhã :    7h15m –    9h15m 
Tarde   :   17h30m –  19h00m 
Férias   :     7h15m –  19h00m 

 
 Datas de encerramento do CATL  

 Dia 24 de Dezembro 
 Dia 31 de Dezembro 
 Mês de Agosto 
 Feriados Nacionais e Municipal 

 
ATIVIDADES DESPORTIVAS/ARTISTICAS 
Associação de Pais da EB de Via Rara promove em 
horário pós-escolar, nas instalações da Escola as 
seguintes atividades: Dança, Futsal, Karaté e 
Tuninha. 
NIB: PT50 0036 0185 9910 0003 7390 5 
Informações e inscrições no CATL 

Contactos CATL - 1º Andar sala 1    
Carla Rodrigues (Coordenadora)  - 964752289                   
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Contactos da Associação de Pais 
Email: apvr@apvr.com   
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/apee.deviarara/ 

Site: www.apvr.org 

Vitor Tapadinhas        - 964428272 
vitortapadinha@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Contactos Úteis 
ESCOLA EB de Via Rara  - 939794731 
eb1ji.viarara@aesia.pt  
 
AESIA Agrupamento de Escolas de S. Iria de Azóia   
219533260     
direcao@aesia.pt 
 
Câmara Municipal de Loures Departamento  
de Educação  -  21115124 
de@cm-loures.pt 
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