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ENQUADRAMENTO 

 

A Escola do Adro é uma valência da União das Freguesias de Águeda e Borralha exercida no âmbito das 
alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, que tem 
como finalidade principal acolher crianças com idade compreendida entre os 10 e os 16 anos durante o ano 
letivo no regime de tardes livres e nos períodos nas interrupções letivas previstas, permitindo que os 
encarregados de educação possam cumprir com as suas obrigações de natureza laboral ou outra, sabendo 
que os seus educandos se encontram em segurança e a realizar atividades que proporcionam o seu 
desenvolvimento. 

Para implementação do Regulamento e Normas de Funcionamento da Escola do Adro (Ano 2022/2023) 
torna-se necessário aprovar a tabela de preços a aplicar, cabendo à Assembleia de Freguesia, sob proposta 
do Executivo, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na 
sua redação atual, fixar o respetivo valor. 

 

1. Regimes de intervenção da Escola do Adro 

 

A Escola do Adro prevê dois regimes de funcionamento de acordo com o Regulamento e Normas de 
Funcionamento da Escola do Adro: 

a) Regime de Tardes Livres - durante o ano letivo de 2022/2023, exceto nas interrupções letivas. 

b) Regime de Interrupções Letivas – em todas as interrupções letivas previstas para o ano letivo 
2022/2023 (Natal; Páscoa; Junho/Julho/Setembro). 

 

2. Proposta de preço por inscrição por regime de intervenção 

 

a) Regime de Tardes Livres: 

i. Por inscrição – 5€ (cinco euros). 

b) Regime de Interrupções Letivas: 

i. Não aplicável. 

 

3. Proposta de preço por utilização por regime de intervenção 

 

a) Regime de Tardes Livres: 

i. Três blocos de tempo: 

a. Escalão 1 da Segurança Social - Gratuito; 

b. Escalão 2 da Segurança Social - 10€ (dez euros) por mês; 

c. Escalão 3 ou mais escalões da Segurança Social - 20€ (vinte euros) por mês; 

ii. Quatro ou mais blocos de tempo 
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a. Escalão 1 da Segurança Social - gratuito; 

b. Escalão 2 da Segurança Social - 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos) por mês; 

c. Escalão 3 ou mais escalões da Segurança Social - 25€ (vinte e cinco euros) por mês; 

b) Regime de Interrupções Letivas: 

a. Escalão 1 da Segurança Social - gratuito; 

b. Escalão 2 da Segurança Social - 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos) por semana; 

c. Escalão 3 ou mais escalões da Segurança Social - 25€ (vinte e cinco euros) por semana; 

 

NOTA FINAL 

A presente Tabela de Preços foi aprovada em Reunião do Executivo da União de Freguesias de Águeda e 
Borralha em 08 de Junho de 2022 e aprovada em Assembleia de Freguesia em 28 de Junho de 2022, entra em 
vigor no dia a seguir. 
 

Executivo da União das Freguesias de Águeda e Borralha 

 

 

 

 

 
 
 


