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Normas de Funcionamento 

ATIVIDADES DE ANIMAÇAO E DE APOIO À FAMILIA 

Pré-escolar (rede pública) do Concelho de Vila Nova de Poiares 

Introdução 

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n° 5/97 de 10 de fevereiro) estabelece a 

educação pré-escolar como a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a 

qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser 

autónomo, livre e solidário, na qual se prevê a articulação do horário do Jardim-de

infância com as necessidades das famílias. 

As atividades de animação socioeducativa realizadas para além das 5 horas 

curriculares são designadas como Atividades de Animação e de Apoio á Família e 

surgem como uma estratégia complementar do sistema educativo. 

Estas Atividades visam contribuir para o desenvolvimento integral da criança, de 

idades compreendidas entre os três e os seis anos que frequentam o ensino pré

escolar. 

Estes serviços têm carater facultativo e destinam-se a servir prioritariamente, as 

crianças cujo agregado familiar, devido a compromissos profissionais ou outros 

previamente declarados e comprovados, não tenham possibilidade de acompanhar os 

seus educandos. 

Cláusula 1" 

Objeto 

1- O presente documento tem por objecto a regulamentação do funcionamento 

das Atividades de Animação e de Apoio à Família nos Estabelecimentos de 
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Educação Pré Escolar da rede Pública do Concelho de Vila Nova de Poiares 

de acordo com o previsto no n. 0 1 do Art 0 12° do Despacho Conjunto n° 300/97 

de 9 de setembro. 

2- As Atividades de Animação e de Apoio à Família consistem na prestação de 

serviços: 

a) Fornecimento de almoços; 

b) Prolongamento do horário, 

c) Atividades nas interrupções da componente letiva e férias escolares. 

Cláusula 2" 

Objetivos 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família constam, designadamente, no 

desenvolvimento de atividades sócio-educativas (almoço e prolongamento de horário) 

e tem como objetivo: 

a) Contribuir para o desenvolvimento da criança e da sua personalidade nas 

várias dimensões, através de um programa pedagógico e lúdico de atividades 

nas diversas áreas de expressão; 

b) Promover a participação da criança na vida do grupo e manter um estreito 

relacionamento entre a família/escola e a comunidade, no sentido de repartir 

responsabilidades e de efetuar um trabalho complementar; 

c) Ocupar de forma útil e criativa os tempos livres das crianças nos períodos 

extracurriculares. 

Cláusula 3" 

Serviços Assegurados 

1 - As Atividades de Animação e de Apoio à Família do ensino pré-escolar 

compreendem: 

a) Prolongamento de horário e atividades nas interrupções da componente letiva 

e férias escolares, com plano de atividades elaborado pelos serviços, sob 

orientação pedagógica da educadora ou diretora do estabelecimento pré

escolar; 

b) Fornecimento de refeição (almoço), com cumprimento de todos os requisitos de 

qualidade assegurando a sua confeção e acondicionamento dentro dos 

parâmetros de qualidade e higiene. 
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Cláusula 4" 

Âmbito e Aplicação 

1- Os serviços referidos na cláusula anterior destinam-se a todas as crianças 

inscritas nos jardins-de-infância da rede pública do Município de Vila Nova de 

Poiares. 

2- A organização do serviço de Atividades de Animação e Apoio a Família 

(fornecimento de almoços e prolongamento de horário) nos jardins-de-infância, 

está sujeita à inscrição de um número mínimo de 15 crianças, aquando do 

início do ano letivo; 

3- Compete à Camara Municipal de Vila Nova de Poiares, admitir inscrições dos 

interessados, mediante a análise do boletim de inscrição preenchido e 

acompanhado da documentação prevista na cláusula 7a 

Cláusula 5" 

Inscrições e prazos 

1- Podem beneficiar destes serviços todos os alunos que frequentam os 

estabelecimentos da rede pública de ensino pré-escolar do Concelho 

independentemente da condição sócio-económica dos seus agregados 

familiares. 

2- As candidaturas às Atividades de Animação de Apoio à Família são efetuadas 

mediante o preenchimento do Boletim de Candidatura, durante o período de 

matrículas ou até ao dia 15 do mês de julho. 

3- As candidaturas podem ser entregues nos serviços da Câmara Municipal -

área de Taxas e Licenças Diversas, na Secretaria da Escola Básica 2,3 I Sec. 

Dr. Daniel de Matos que serão posteriormente remetidas pela Direção do 

Agrupamento de Escolas ao Município que confirmará as mesmas. 

4- As candidaturas podem ser apresentadas, em casos devidamente justificados, 

no decorrer do ano letivo, nos serviços da Câmara Municipal- Área de Taxas e 

Licenças Diversas. 

5- A apreciação dos casos para admissão terá sempre presente as necessidades 

da criança/família, dando-se prioridade àquelas que apresentem situações de 

risco social. 

6- A apresentação da inscrição fora de prazo fica condicionada à existência de 

vagas. 
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Cláusula s• 
Critérios de admissão 

A frequência das Atividades de Animação e de Apoio à Família fica condicionada 

pelos seguintes critérios de admissão, designadamente: 

a) Ausência ou indisponibilidade dos pais nesse período por motivos profissionais; 

b) Frequência do mesmo estabelecimento de educação pré-escolar, em anos 

anteriores; 

c) Tratar-se de situação sócio económica desfavorecida, situação de risco social 

da criança ou necessidades educativas especiais; 

d) Ter um irmão a frequentar o mesmo estabelecimento escolar e/ou mesmo 

serviço; 

e) Caso não existam vagas, as candidaturas ficam em lista de espera à medida 

que ocorram desistências e de acordo com o estipulado nas alíneas anteriores; 

f) Reunir outros requisitos que os técnicos avaliem como pertinentes para a sua 

admissão. 

Cláusula 7• 

(Documentos) 

1 - No ato de inscrição, os pais ou encarregados de educação deverão entregar os 

seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição individual, devidamente preenchida, de acordo com 

formulário próprio; 

b) Fotocópia do documento de identificação da criança (cédula pessoal/bilhete de 

identidade ou cartão de cidadão); 

c) Fotocópia do ultimo recibo de vencimento e ou declaração da entidade patronal 

comprovando o vencimento mensal auferido por todos os elementos do 

agregado e respetivos descontos; 

d) Fotocópia de documentação emitida pela Segurança Social consoante a 

situação económica ou social nomeadamente: cópia do documento de pensão 

nomeadamente de invalidez, velhice, pensões de sobrevivência, complemento 

por assistência a terceiros ou complemento solidário para idosos; 

e) Fotocópia do documento do Centro de Emprego ou Segurança Social 

comprovando o valor do subsídio de desemprego ou de doença; 

f) Fotocópia do documento da Segurança Social com o montante da prestação do 

Rendimento Social de Inserção (RSI) ou outros; 
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g) Fotocópia da declaração de rendimentos do ano anterior (IRS) e respetiva nota 

de liquidação ou declaração negativa de rendimentos emitida pela repartição 

de finanças; 

h) Fotocópia do recibo de renda de casa ou declaração passada por entidade 

bancária referente a empréstimo para aquisição de habitação própria; 

i) Declaração da Segurança Social ou outra entidade competente, comprovativa 

do posicionamento do agregado familiar nos Escalões do Abono de Família; 

j) Termo de responsabilidade assinado pelo encarregado de educação; 

k) Encargos médios mensais de saúde, em caso de doença crônica do educando, 

confirmada por declaração médica; 

I) Declaração da entidade patronal que ateste os horários profissionais dos pais 

ou encarregados de educação. 

2 - A não apresentação dos documentos necessários para o cálculo da capitação do 

agregado familiar, e referenciados no ponto 2, da cláusula 7" implica a aplicação do 

valor máximo estipulado para o respetivo ano letivo. 

3 - Por uma questão de justiça, sempre que haja fundadas dúvidas sobre a veracidade 

das declarações de rendimentos, o Município, reserva-se o direito de autonomamente 

ou em colaboração com entidades competentes, tomar diligências complementares 

que se considerem mais adequadas ao apuramento das situações podendo ser 

determinada a comparticipação familiar de acordo com os rendimentos presumidos. 

Cláusula s• 
Frequêncía Pontual das Atividades 

1 - Relativamente a uma eventual frequência esporádica ou pontual do serviço, o 

encarregado de educação deve solicitá-lo por escrito nos serviços da Câmara 

Municipal - Área de Taxas e Licenças Diversas, em formulário próprio, com a 

antecedência mínima de 1 O dias úteis e com a devida justificação. 

Cláusula g• 

Comparticipações e modalidades de pagamento 

1 - Comparticipações mediante o pagamento de uma mensalidade, de acordo com os 

serviços prestados nas atividades de apoio à família: 

a) No âmbito Prolongamento de Horário do pré-escolar as comparticipações 

das famílias, serão calculadas anualmente, tendo por base a capitação do 

agregado familiar, de acordo com o estabelecido no Despacho Conjunto n. 0 300/97 

de 9 de setembro, do Ministério da Educação e Solidariedade Social e de acordo 

com a proposta anual aprovada na sessão da Câmara Municipal; 
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b) No âmbito do Serviço de Refeição são aplicadas as regras constantes no 

Decreto-lei n-" 55/2009, de 2 de março, as quais têm como referência o 

posicionamento do agregado familiar no escalão do abono de família e o número 

dos dias úteis do mês, sendo que as compartições familiares determinadas 

anualmente pelo Município têm em consideração o disposto no Decreto-Lei n° 

55/2009, de 2 de março, Despacho publicado n° 189887, de 17 de agosto de 2009, 

com alterações introduzidas pelo Despacho n° 14368-N 201 O de 14 de setembro e 

Despacho n° 12284/2011 de 19 de setembro e do Despacho n-" 11886-N2012 de 

6 de setembro de 2012 e subsequentes despachos que regem esta matéria. 

2 -As modalidades de pagamento são as seguintes: 

a) Nos terminais de Multibanco, no período indicado na fatura; 

b) Na Tesouraria da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares em horário de 

expediente, até á data limite indicada na fatura; 

c) Por ci61Jito di roto om conta bancána, mediante requerimento do encarregado de 

educação em formulário próprio; 

d) O pagamento após a data limite indicada na fatura deverá ser efetuado na 

Tesouraria da Câmara Municipal, após a respetiva liquidação do valor devido, na 

Área de Taxas e Licenças Diversas, em horário de expediente com o seguinte 

agravamento: 

- Até 15 (quinze) dias seguidos de atraso acresce 10% sobre o valor total a 

pagar. 

- Mais de 15 (quinze) dias seguidos de atraso acresce 15% sobre o valor total a 

pagar. 

3 - O valor da mensalidade é comunicado por via postal ou via correio eletrónico, 

conforme opção selecionada pelos pais e/ou encarregados de educação; 

4 - A fatura é válida como recibo após autenticada pela Tesouraria da Câmara 

Municipal ou com o talão emitido pelo sistema Multibanco; 

5 - O valor da mensalidade tem por base o número de dias úteis do mês, apenas no 

que respeita ao serviço de refeições; 

6- A frequência do serviço de prolongamento de horário será sujeita a uma 

comparticipação familiar fixa, independentemente do tempo que a criança usufrua 

deste serviço, sem lugar a reduções; 

7- A frequência do serviço de refeição poderá ser reduzida de forma proporcional, nas 

seguintes situações, mediante requerimento apresentado ao Município com 

antecedência mínima de 8 dias uteis antes do final de cada mês; 

a) Por motivos de doença da criança e apenas por períodos superiores a 3 dias 

úteis consecutivos; 
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b) Por motivo de férias dos Encarregados de Educação, mediante aviso escrito aos 

serviços da Câmara Municipal - Área da Ação Social, Saúde e Educação, com 

antecedência mínima de 8 dias uteis consecutivos e mediante a apresentação de 

declaração da entidade patronal a atestar o período de férias. Serão efetuados 

descontos apenas nas situações em que o período de férias seja superior a cinco 

dias úteis consecutivos; 

c) Em caso de alteração da situação sócio- económica, a comparticipação familiar 

poderá ser reavaliada em função do desemprego dos Pais e/ou Encarregado de 

Educação ou outras situações familiares especiais; 

d) Em todos os casos de não utilização dos serviços de refeição por motivos não 

enquadrados no número 7, da presente cláusula, o valor da mensalidade não 

sofrerá qualquer alteração; 

e) Os eventuais acertos nas comparticipações familiares decorrentes das situações 

previstas e desde que devidamente comprovadas, serão efetuados no mês 

imediatamente a seguir. 

8 - Mediante análise socioeconómica do agregado familiar, em casos especiais ou 

sinalizados, nomeadamente pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila 

Nova de Poiares, pode ser reduzido o valor ou dispensado o pagamento da respetiva 

comparticipação familiar, por despacho do Presidente da Câmara Municipal ou do 

Vereador com competência delegada. 

9 - Sempre que existam pagamentos em atraso no ano letivo em curso serão 

inviabilizadas as candidaturas no ano letivo seguinte. 

1 O - Considerando que todas as refeições produzidas terão de ser pagas, e que o 

valor pago por cada Encarregado de Educação não corresponde ao valor real de cada 

refeição, os alunos abrangidos pelo 1° escalão de rendimentos que se encontram 

isentos do pagamento da refeição e pelo 2° escalão de rendimentos que pagam o 

valor equivalente a 50% do valor da senha em refeitório escolar os Pais/ Encarregados 

de Educação devem comunicar as faltas ao serviço de refeições até às 14h00 do dia 

anterior. 

11-Em caso de doença ou outras situações devidamente justificadas e aceites pela 

Coordenador do estabelecimento, a falta ao serviço de refeições deverá ser 

comunicada por escrito ou via telefone no dia que a criança começa a faltar, sendo a 

justificação apresentada, por escrito e em modelo próprio, no prazo de três dias úteis 

sendo apenas o valor da comparticipação familiar reduzido, por períodos superiores a 

3 dias úteis consecutivos, 

12- No final de cada mês a Câmara Municipal verificará o número de faltas registadas 

pelos alunos subsidiados. Se o número de faltas não comunicadas, considerando o 
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disposto no ponto 1 O, desta cláusula, for superior a três, haverá lugar, nesse mês, ao 

agravamento da mensalidade, num valor correspondente ao número de faltas e tendo 

em conta o custo subsidiado das senhas em refeitório escolar. 

Cláusula 1 o• 
Horário de Funcionamento 

1 -As Atividades de Animação e de Apoio à Família do Ensino Pré-Escolar funcionam 

durante o ano civil, encerrando durante o mês de agosto, aos fins-de-semana e nos 

feriados estabelecidos por Lei ou por Despacho do Presidente da Câmara Municipal. 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família encerrarão também nos períodos de 

interrupções letivas salvo as situações excecionais referidas nos pontos 3 e 4, desta 

cláusula. 

2 - Em período letivo, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h45m às 9h30m e das 

15h30m às 18h15m. 

3 - Nos períodos de interrupções letivas, as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família funcionarão das 07h45 às 18h15, desde que o número de crianças a 

frequentar o serviço atinja o número necessário para o bom funcionamento das 

atividades e só funcionará se o número de crianças for superior a 15. O Município 

reserva-se no direito de analisar a manutenção dos serviços nestes períodos. 

4- As Atividades de Animação e de Apoio à Família não funcionarão durante os 

períodos a estabelecer com o Município de Vila Nova de Poiares, entre os quais os 

destinados á limpeza e manutenção das instalações respetivamente, dois dias nas 

interrupções letivas do Natal e da Páscoa, podendo este período ser prolongado 

sempre que os serviços a realizar o justifiquem. 

5- Sempre que não funcione a componente educativa, é assegurada componente das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família para as crianças que nela estiverem 

inscritas, mantendo-se sempre que possível, e em função dos recursos humanos 

disponíveis, o horário integral de atendimento às crianças. 

6- Nas faltas imprevisíveis do pessoal docente, e sempre que possível, o horário 

normal de funcionamento do jardim será assegurado, até um período de cinco dias, 

para todas as crianças inscritas no jardim-de-infância, sendo que as crianças que não 

se encontrem inscritas no serviço de prolongamento de horário apenas poderão 

permanecer ate ao términus do horário da componente letiva; 

7 - Nos períodos de interrupção da componente letiva e férias na educação pré

escolar, confirmada a necessidade das famílias, se o número de utentes for reduzido 

em cada jardim-de-infância, as crianças poderão ser deslocadas e agrupadas num só 

espaço (Jardim de Infância de Vila Nova de Poiares). 
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8 - Caso se justifique a manutenção do serviço nas interrupções letivas a trabalhadora 

responsável da Autarquia em colaboração com a coordenadora do estabelecimento 

deverá ser informada por escrito, pelo/a Encarregado/a de Educação, da eventual 

necessidade do/a Aluno/a usufruir do serviço, com antecedência mínima de dez dias 

úteis. 

9 - As faltas ou ausências, durante os períodos de interrupção letiva, deverão ser 

justificadas por escrito com antecedência mínima de 24 horas. 

1 O - A inscrição implica o pagamento da comparticipação na totalidade, 

independentemente do número de dias que o aluno/a frequente o serviço. 

11 - O atraso na recolha das crianças, para além do horário de funcionamento 

estipulado, das Atividades de Animação e de Apoio à Família, poderá levar a uma 

penalização de 5,50 euros/hora ou fração. Os atrasos contínuos poderão implicar a 

perda de direito ao serviço. 

12 - O Prolongamento de Horário não funcionará nos feriados nem nos dias em que é 

concedida tolerância de ponto e poderá eventualmente não funcionar nas faltas das 

Educadoras. 

Cláusula 11" 

(Desistências) 

1 - Sempre que houver desistência, o encarregado de educação deverá pagar as 

mensalidades em atraso. As desistências dos serviços das Atividades de Animação e 

de Apoio á Família têm de ser comunicadas por escrito, pelo encarregado de 

educação, através de requerimento próprio, dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal ou ao Vereador com competências delegadas, com a antecedência mínima 

de 1 O dias úteis. O não cumprimento desta norma implica o pagamento integral do 

respetivo mês, sem direito a qualquer reembolso. 

2- A inscrição nas Atividades de Animação e de Apoio à Família será cancelada, se o 

atraso no pagamento das comparticipações for superior a 30 dias, sem que seja 

apresentada uma justificação válida. 

Cláusula 12" 

(lncumprímentos) 

1 - Quando não forem cumpridos os prazos de entrega de candidatura e respetivos 

documentos, os requisitos de preenchimento e a apresentação de provas 

documentais, os candidatos serão posicionados no escalão máximo. 

2 - Ultrapassado o prazo limite de pagamento das comparticipações familiares, os 

encarregados de educação tem 30 dias para proceder ao pagamento da mensalidade, 

com as devidas penalizações. 
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3 - A falta de pagamento das comparticipações definidas, após 30 dias do prazo 

estipulado no n. 0 2, da presente clausula, implica a suspensão da frequência das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família até a regularização da situação. Este 

poderá ser retomado no dia útil seguinte ao da regularização das comparticipações 

devidas. 

4 - Esgotado o prazo de pagamento referido no ponto anterior, os serviços notificarão 

o respetivo encarregado de educação para proceder ao pagamento voluntario, 

alargando o prazo para mais dez dias uteis. 

5 - Findo o prazo e esgotando-se os procedimentos referidos nos números anteriores 

e na impossibilidade de regularizar quaisquer pagamentos referentes ao fornecimento 

dos serviços das Atividades de Animação e de Apoio à Família prestados Município de 

Vila Nova de Poiares, deverá o Encarregado de Educação informar a Câmara 

Municipal, através de requerimento fundamentado dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal ou ao Vereador com competências delegadas, solicitando o pagamento 

diferido, ou aprovação de pagamento prestacional da dívida. 

6 - Esgotados todos estes procedimentos e prazos para pagamento voluntario da 

divida, serão, coercivamente e nos termos da demais legislação em vigor, objeto de 

tratamento jurídico adequado. 

7- Em caso de dívidas respeitantes a anos anteriores, fica interdita atribuição de 

subsídios escolares nos anos subsequentes, até que a situação seja regularizada. 

Cláusula 13• 
(Deveres da Família) 

1-Participar,sempre que possível, na planificação e exploração das atividades, 

contribuindo com sugestões e propostas. 

2-Comparecer sempre que a sua presença seja solicitada, nomeadamente nas 

reuniões de pais e encarregados de educação. 

3-Participar em regime de voluntariado nas Atividades de Animação e de Apoio à 

Família quando possível e quando para tal for solicitado. 

4-Cumprir o horário estabelecido das Atividades de Animação e de Apoio à Família. 

Cláusula 14• 

Disposições Gerais 

1-Para diminuir o risco de uma lnstitucionalização da criança em detrimento de uma 

maior relação com a família, aconselha-se que a criança não esteja no prolongamento 

mais do que 7 horas diárias. 
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2-Por impossibilidade de comparência da pessoa que habitualmente vem buscar a 

criança, aquela deverá avisar, antecipadamente por escrito, indicando a pessoa 

responsável que a substituirá. 

3-As crianças não podem permanecer no prolongamento quando se encontrem 

doentes ou apresentem estado febril e ainda se portadoras de parasitas ou de 

doenças infecto-contagiosas. 

4-Em caso de necessidade de administrar medicamentos às crianças no período de 

funcionamento do prolongamento, estes devem ser entregues à funcionária que 

recebe as crianças, devidamente identificados e acompanhados de declaração médica 

relativa às instruções de administração. 

5-Em situação de doença súbita da criança, serão contatados os pais ou 

responsáveis, a fim de se tomarem as devidas providências. Caso a situação se revele 

aparentemente grave será pedida a intervenção dos Serviços do Instituto Nacional de 

Emergência Médica. 

6-0s serviços não se responsabilizam pelo eventual desaparecimento de objetos 

trazidos pelas crianças. 

7 -Sempre que se considere necessário, os Pais ou Encarregados de Educação, 

receberão comunicações escritas com informações diversas sobre atividades e 

funcionamento do prolongamento do pré-escolar, privilegiando-se a comunicação por 

via eletrónica. 

8-Qualquer reclamação ou sugestão deverá ser feita ao Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova de Poiares ou à Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares. 

9-0s agregados familiares que prestem falsas declarações, no âmbito do objeto do 

presente conjunto de normas verão canceladas as inscrições. 

1 O-Quando não referido expressamente os dias considerados são seguidos e 

consecutivos. 

Cláusula 15" 

Casos Omissos 

Os casos omissos neste conjunto de normas de funcionamento das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família serão analisados e deliberados pelo Presidente da 

Câmara Municipal ou pelo Vereador com competências delegadas. 

Cláusula 16" 

Vigência 

As presentes normas de funcionamento entram em vigor após a sua aprovação pela 

Câmara Municipal mantendo-se em execução até á sua alteração ou revogação. 
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Aprovado por unanimidade na Reunião do Conselho Municipal de Educação de 8 de 

setembro de 2014 

Aprovado em Reunião de Câmara Municipal 2014 
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07 de novembro de 2014






