
 

 

União de Freguesias de Carcavelos e Parede 
Estrada da Torre, N.º 1483  2775-688 Carcavelos 

Email: geral@uf-carcavelosparede.pt  
1 

 

 

 

Normas de Funcionamento das A.A.A.F. – Atividades de Animação de Apoio à 

Família – Pré - Escolar 

I - Natureza e objetivos 

As A.A.A.F. (Atividades de Animação de Apoio à Família) ao nível do pré-escolar têm como objectivo 

primeiro a criança e as suas necessidades. A dinamização das actividades deste tempo é planificada 

como complemento das actividades em tempo curricular, privilegiando a oportunidade de escolha, a 

brincadeira livre e as actividades no exterior. 

Pretende-se, assim, proporcionar à criança, em colaboração com a família, a oportunidade de se 

desenvolver correcta e harmoniosamente, dando resposta às necessidades básicas desse progresso. 

Por outro lado, pretende-se igualmente dar aos pais a alternativa tão necessária, de poderem deixar 

os seus filhos entregues a alguém que com eles colaborem na sua educação. 

A organização e gestão das A.A.A.F. assentam numa parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, o 

Agrupamento de Escolas de Carcavelos e a União das Freguesias de Carcavelos e Parede, sendo 

pertinente a definição de normas de procedimentos do seu funcionamento. 

II - Regras de Funcionamento 

1.1 As A.A.A.F. têm início no 2º dia útil do mês de Setembro de cada ano e, termina a 31 de 

Julho do ano seguinte.  

 Encerra no mês de agosto e no dia 24 de dezembro. 

 Encerra aos sábados, domingos e feriados municipais. 

 Nos dias 31 de dezembro e 3ª feira de carnaval, poderá abrir apenas uma estrutura 

que acolhe todas as crianças da A.A.A.F./CAF. 
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1.1.1 Nas interrupções letivas poderão ser agrupados num estabelecimento mais do que 

uma estrutura de AAAF. A União das Freguesias de Carcavelos e Parede dará conhecimento ás 

entidades parceiras. 

1.2  Horário: 

1.2.1 No período letivo: 

                    -  Acolhimento funciona das 07h30m às 09h00m 

    - As atividades decorrem das 15h00m até às 19h (já inclui tolerância de 30 minutos sempre 

que devidamente justificada pelos pais/encarregados de Educação). 

1.2.2  Nas interrupções letivas previstas, funciona das 7h30 às 19h00m (inclui a tolerância de 

30 minutos), sendo o horário limite de entrada às 9h30m (sempre que não existam 

saídas/visitas). 

1.2.3  Nos períodos de interrupção lectiva a marcação e desmarcação dos almoços são da 

responsabilidade dos pais/encarregados de educação com os monitores. Compete ao 

responsável pela estrutura de AAAF enviar para a Câmara Municipal de Cascais, até 2 dias uteis 

antes das atividades iniciarem a lista completa das crianças que pretendem almoços. A 

marcação dos almoços não poderá sofrer alterações salvo caso de força maior e devidamente 

justificados. Em situações que a criança não possa comparecer nas actividades exteriores, esta 

não poderá permanecer no espaço. 

1.2.4  Em dias de saída/visitas, os encarregados de educação não estão autorizados a levar 

os seus educandos ao local da mesma. 

1.2.5  No início do ano, cada espaço indica o coordenador e o horário de atendimento. 

III – Mensalidades/Pagamentos 

3.1 O valor da comparticipação familiar mensal é determinado pelo posicionamento no escalão 

do abono de família do agregado familiar, nos termos da legislação em vigor. 
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3.2 De acordo com o escalão de posicionamento de cada agregado familiar, a comparticipação 

das AAAF, será definida no Plano de Ação Social e Transportes –Escolares aprovado em 

deliberação da C.M.C. 

3.3 O valor da comparticipação familiar é fixo e calculado em 11 meses, não havendo direito a 

redução nas interrupções letivas e faltas dadas. 

3.4  O pagamento da mensalidade é feito até ao dia 8 do mês a que respeita, à animadora 

indicada para tal. A falta de pagamento no prazo estipulado incorre num acréscimo de 10 € (dez 

euros); 

3.5  A mensalidade é paga no espaço da A.A.A.F. e de acordo com uma das seguintes formas: 

por cheque à ordem da União das Freguesias de Carcavelos e Parede, numerário ou 

transferência bancária. 

3.6 O não pagamento da mensalidade sem fundamento implica que a criança não possa 

frequentar as A.A.A.F. 

IV- Segurança da Criança 

4.1 A recolha das crianças só poderá ser pelos pais, encarregados de educação ou pessoas 

autorizadas pelos mesmos, mencionadas na ficha de ligação/autorização. A entrega da 

criança a outra pessoa que não conte da lista só mediante confirmação por escrito dos 

encarregados de educação. 

4.2 A não observância do horário de saída do estabelecimento implica uma justificação por 

escrito de encarregado de educação à entidade gestora (União das Freguesias de Carcavelos 

e Parede). Não são admitidos mais de quatro atrasos sucessivos, reservando-se a entidade 

gestora a aplicar penalizações em caso de atrasos reiterados. 

4.3 A desistência ou alteração de escalão só serão aceites devidamente justificadas com 
documentos que comprovem a causa das mesmas. 

V - Obrigações da União das Freguesias de Carcavelos e Parede 
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5.1 Colocar pessoal com qualificação apropriada para o desenvolvimento das actividades 

inerentes à animação socioeducativa de acordo com os projectos educativos e plano anual de 

actividades. 

5.2 Participar ao Agrupamento de Escolas de Carcavelos, a equipa de profissionais de cada 

estabelecimento de ensino e, em caso de alterações, participar a razão dessa mudança. 

5.3 Os programas das interrupções lectivas devem ser elaborados, sempre que possível, 

conjuntamente com o Agrupamento de Escolas de Carcavelos e apresentado à Câmara 

Municipal de Cascais. 

5.4 Proceder a aquisição e gestão do equipamento indispensável ao funcionamento das 

A.A.A.F. 

VI - Diversos  

6.1  As A.A.A.F. não se responsabilizam pela perda de objectos ocorrida nas suas instalações 

(por exemplo, brinquedos, objectos de ouro, roupas etc. …) 

6.2  As dúvidas ou omissões das presentes normas de funcionamento serão apreciadas, em 

concreto, pelo Executivo da União das Freguesias de Carcavelos e Parede e dando conhecimento 

á Câmara Municipal de Cascais e Agrupamento de escolas de Carcavelos. 

________________________________________________________________________ 


