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O QUE É A AAASE?

Escola Informação geral

A AAASE é uma Associação de Antigos Alunos Salesianos Estoril, na sua
maioria da Escola Salesiana do Estoril.

A missão da Escola (Centro D. Bosco) consiste em apoiar as famílias, promovendo uma educação de
excelência à luz do sistema preventivo de D. Bosco que se baseia na pedagogia do amor, da razão e
da religião, para o desenvolvimento integral da criança.

EDUCAR PARA O
BEM

A nossa missão: Somos uma Instituição Particular de Solidariedade Social
(IPSS) e Instituição Coletiva de Utilidade Pública.

A AAASE conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais através da
celebração de Protocolos: Protocolo de Desenvolvimento Social (1999) e Plataforma para a
Qualificação de Creches “Crescer melhor em Cascais”.
A AAASE iniciou as suas atividades nesta área em 1997 e gere-as de acordo com um Sistema de
Gestão da Qualidade

Creche
SALAS

Pré-escolar

Para conhecer melhor a nossa Instituição, convidamo-lo a
visitar a Escola. Esta visita deve ser efetuada em horários
que não perturbem o descanso dos mais pequenos nem a
atividade dos maiores, pelo que deverá combinar a melhor
ocasião para o fazer, com a Diretora Pedagógica através do contacto de email:
areapedagogica@aaase.pt ou 214662270.
COMO SÃO AS INSTALAÇÕES DO
CENTRO D. BOSCO ?

CALENDÁRIO DAS
CANDIDATURAS

As candidaturas podem ser apresentadas até ao último dia útil do
mês de março.

Durante o mês de maio, os encarregados de educação serão
notificados da aceitação ou não aceitação da admissão dos seus educandos.
São aceites condicionalmente candidaturas após o dia 31 de março, sendo colocadas no fim da lista
de espera, por ordem de entrada.
As candidaturas só são válidas até ao fim do ano letivo para que são apresentadas.

MENSALIDADES

A mensalidade é calculada em função do rendimento familiar, o qual deverá
ser provado, em caso de admissão, através da documentação do IRS, ou de
outra documentação necessária requerida pela Administração.

Mensalidades máximas: Sala de Berçário: 390€; salas de Creche: 370€; salas de Pré-escolar: 350€.
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Na mensalidade estão incluídos a alimentação, material escolar de
desgaste e atividades de enriquecimento curricular (Inglês,
Expressão Motora e Expressão Musical).

O QUE ESTÁ INCLUÍDO
NA MENSALIDADE

Não estão incluídos o equipamento escolar (batas, t-shirts, etc.), pastas escolares para o Pré-escolar,
atividades desportivas, transporte para passeios e visitas, ingressos pagos no decurso das visitas e
atividades de Verão fora da Escola.

ADMISSÃO

São elegíveis para admissão todas as crianças, desde que:




Tenham a idade adequada;
Preencham corretamente a ficha de candidatura dentro dos prazos;
Entreguem os documentos solicitados.

Se a criança não for filho/a de associado, em caso de admissão o encarregado de educação deverá
fazer-se associado (efetivo se for Antigo Aluno e simpatizante nos outros casos) até ao ato da
matrícula. A quota é de 12 €/ano.
A apresentação de candidatura não garante a admissão, pelo que se aconselha a candidatura
simultânea a outras escolas uma vez que a mesma está condicionada ao número de vagas.

HORÁRIO ESCOLAR

A Escola está aberta das 7:30 às 18:00. As crianças podem permanecer
das 18:00 às 19:00 mediante pagamento.

A entrada das crianças da Creche faz-se até às 9:30 e no Pré-escolar até às 9:00. A saída é às 17:00.
A partir desta hora cessam as atividades letivas e iniciam-se atividades de apoio à família.
No mês de Setembro há um período de adaptação, podendo esta ser feita com a participação dos
pais.

OUTRA INFORMAÇÃO
DISPONIVEL

Encontra-se afixada ou disponível para consulta a seguinte
documentação:





Regulamento Interno;
Número de Vagas;
Fórmula de cálculo das mensalidades;
Organograma.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: A Escola é só para Antigos Alunos Salesianos?
R: Não. A Escola é aberta a todas as crianças que tenham idade compatível. Os filhos e netos de
Antigos Alunos associados têm uma determinada ponderação de acordo com os critérios de
admissão.
P: Como é feita a seleção?
R: É feita uma lista ordenada com base nos critérios de seleção. As crianças em risco têm uma
prioridade especial, desde que devidamente assinaladas. A data de inscrição só será utilizada em caso
de empate.

P: Dão sempre uma resposta? Quando?
R: Sim. Em princípio, na 1ª quinzena de maio e, o mais tardar, na 2ª quinzena informamos das
admissões. A informação de não admissão é enviada por email durante o mês de junho.

P: A entrada nos Salesianos do Estoril é direta?
R: A partir do ano letivo de 2021/2022 a AAASE tem um protocolo estabelecido com os Salesianos
do Estoril no sentido de garantir a matrícula. (No entanto, o processo de seleção dos candidatos é da
responsabilidade da Escola Salesiana do Estoril).
P: Como são instalações do Centro D. Bosco?
R: Convidamo-lo a visitar a Escola. deverá combinar a melhor ocasião para o fazer, com a Diretora
Pedagógica através do contacto de email: areapedagogica@aaase.pt ou 214662270.
P: Como é a alimentação?
R: A alimentação está entregue a uma empresa subcontratada, à qual se exige certificação de
qualidade. As ementas são da responsabilidade da nutricionista da empresa e são aprovadas pela
Escola.
P: Que atividades de enriquecimento curricular e desportivas, têm?
R: Estas atividades estão incluídas nas mensalidades
 Expressão Físico-Motora a partir dos 2 anos;
 Expressão Musical para Creche e Pré-Escolar;
 Inglês a partir dos 3 anos;
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Também temos atividades desportivas:







Judo;
Dança Criativa;
Ballet;
Futebol;
Mini-Ténis
outras que possam ser propostas; estas são opcionais e pagas à parte. A sua realização
depende de um número mínimo de inscritos.

P: Quando encerra o Centro D. Bosco?
R: A Escola encerra no mês de Agosto e nos feriados. Poderão ser determinados outros dias de
encerramento junto às principais festas (Natal, Páscoa e fim de ano), mas sempre num número
reduzido de dias. No início do Ano Letivo é disponibilizado aos pais o calendário escolar.
P: Posso saber quanto vou pagar?
R: A Secretaria pode fazer uma simulação aproximada desde que traga a última declaração do IRS e
preste mais algumas informações.

P: Que documentos preciso apresentar para a Pré-Inscrição / Candidatura?
R: Basta preencher o impresso próprio disponível na secretaria e apresentar a última declaração de
IRS apresentada à Autoridade Tributária. Disponível também no nosso site em www.aaase.pt

