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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Atividades de Animação de Apoio à Família – AAAF – surgem como 

estratégia complementar do sistema educativo e da ação 

pedagógica, procurando reforçar essencialmente o processo de 

socialização destas crianças. (in Organização da componente de 

apoio à família, Ministério da Educação). 

 

Decorrente dos conteúdos do Decreto-Lei nº147/97 de 11 de Julho 

(regime jurídico do desenvolvimento da educação pré-escolar) e 

portaria nº 583/97 (horário nos estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar para além das 40 horas semanais) e depois de constatadas 

as necessidades das famílias, procede-se no presente ano lectivo e 

como vem sendo habito, à implementação das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família no jardim de infância da Asseiceira, 

e centros escolares Poeta Ruy Belo e Mina do Espadanal. 

“ As atividades de animação de apoio à Família integram todos os 

períodos que estejam para além das 25 horas letivas e que, de 

acordo com a lei, sejam definidos com os pais no início de ano 

lectivo” (Ministério da Educação) 

As AAAF constituem um elemento muito importante relativamente 

à cooperação escola/família, pois foram incorporadas na rotina 

diária das crianças. 

 Este projeto, do agrupamento de escolas Fernando Casimiro 

pereira da silva: Abrangerá todos os jardins de infância que o 

constituiem, nomeadamente Centro escolar Mina do Espadanal, 

Centro escolar Poeta Ruy Bello e centro escolar da Asseiceira.  
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APRENDIZAGENS 

A PROMOVER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Pretende-se valorizar o carácter lúdico, com a realização de 

atividades menos dirigidas que proporcionem divertimento, 

alegria e bem esta. Este tempo centra-se num tempo de fluir, 

deixando a aprendizagem explícita para as atividades 

desenvolvidas na componente lectiva.  

 
 
Responder às necessidades das famílias no que respeita ao 

acompanhamento das crianças na componente de apoio à 

família; 

 

Proporcionar atividades lúdicas recreativas; 

 

Garantir um tempo de qualidade de bem estar para as crianças; 

 

Desenvolver nas crianças atitudes de auto-estima, respeito 

mútuo e regras de convivência que contribuam para a sua 

formação como cidadãos tolerantes, solidários, justos, 

autónomos, organizados e responsáveis; 

 

Saber estar no espaço refeitório/mesa de acordo com as regras 

sociais estabelecidas. 
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3. 
ORGANIZAÇÃ

O DAS AAAF 

A organização das AAAF é concretizada através de uma parceria entre 

o Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva e a 

Câmara Municipal de Rio Maior. Os espaços, os transportes (caso haja), 

os recursos humanos e materiais necessários são fornecidos e geridos 

pela autarquia, enquanto o enquadramento e monitorização 

pedagógicos são atribuídos às educadoras de infância em funções nos 

estabelecimentos de educação. 
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Número de crianças a 
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Serviço de refeições 

Das 12h às 14h 

Refeitório do 

 centro escolar 

CEME CEPRB EBA 
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ATIVIDADES DE ANIMAÇÂO E 

APOIO À FAMILIA 

Encontram-se em anexo as listas nominais de cada estabelecimento de 
ensino. 

 

 

 

 

4. 
FUNCIONAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes serviços funcionam diariamente, orientado pelas assistentes 

técnicas preferencialmente e apoio das assistentes operacionais com a 

supervisão das educadoras de infância. 

 

SERVIÇO DE ALMOÇOS 

SERVIÇO DE ALMOÇOS 

DAS 12h ÀS 14h 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

16h ÀS 19h 
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Deverá ser um tempo essencialmente de socialização, cujas 

aprendizagens a desenvolver prendem-se sobretudo com as regras de 

convivência, assim como com as regras básicas de saber estar em 

contexto mesa/refeitório, cujo tempo de prazer e bem estar. O 

acompanhamento neste momento e o ambiente de tranquilidade são 

fundamentais para que estas aprendizagens sejam significativas. 

A confeção e distribuição das refeições são da responsabilidade da 

Câmara Municipal de rio Maior.  

 

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

A planificação das atividades será elaborada e implementação das 

mesmas tem como principal objetivo o “fruir por parte da criança, 

aliado à sua segurança e bem estar, privilegiando-se a livre escolha e a 

brincadeira espontânea”. (in. Organização da Componente de Apoio à 

Família), tendo em atenção as suas características e interesses. 

As atividades deverão proporcionar aprendizagens e momentos de 

interação, mas a principal preocupação será criar momentos de 

brincadeira espontânea e de livre escolha. 

Assim, elaborou-se uma lista de possíveis atividades e das 

aprendizagens a desenvolver. 

Este plano semanal será elaborado de acordo com as atividades – 

expressão musical, psicomotricidade, expressão corporal/Yoga, espaço 

atelier promovidas pela Camara Municipal de Rio Maior no âmbito do 

projeto “Ser Maior”. 

 

“As atividades de animação socioeducativa têm como grande objetivo 

o fruir. Nestas atividades é muito mais importante o grau de 

envolvimento e satisfação das crianças do que a existência de um 

produto. É mais importante o prazer de estar e conviver do que a 

preocupação com o desenvolvimento e aprendizagem.” (in. 

Organização da componente de apoio à família, dge. mec) 

(...) 

O tempo de animação socioeducativa é mais solto e íntimo, menos 

estruturado, vocacionalmente mais aberto à informalidade, à ausência 
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de sistematicidade e à multiplicidade de respostas.” (in. Organização 

da componente de apoio à família, dge. mec) 

(...) 

“A mudança de espaço físico é muitíssimo importante. Se ficarem na 

sala em que levam a cabo as atividades curriculares, quer as crianças, 

quer os adultos, serão com muito mais facilidade levados a repetir tudo 

o que foi feito durante o dia – atividades, modo de estar. Mudar de 

espaço e materiais (livros, jogos, brinquedos e outros), permite aos 

profissionais e às crianças estarem mais aptos a recriar uma outra 

dinâmica.” (in. Organização da componente de apoio à família, dge. 

mec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

Esta oferta socioeducativa pretende responder às necessidades das 

famílias, e não substitui-la pelo que, não deverá prolongar-se no 

tempo para além de um período razoável, tendo em conta que o 

bem estar emocional das crianças depende muito da sua vida em 

contexto familiar. 

 

O tempo em que não há atividades mais dirigidas, deverá um tempo 

dado às crianças para interagirem com os seus pares de forma livre 

e espontânea, dentro do que é expectável em relação às atividades 

escolhidas, salienta-se o facto de embora estas atividades sejam 

livres não deixam de ser intencionais. 
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6. 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ASSISTENTES TÉCNICAS – HORÁRIOS E FUNÇÕES 

 

2. LISTAS NOMINAIS DE CRIANÇAS A USUFRUÍREM DAS AAAF 

 CENTRO ESCOLAR MINA DO ESPADANAL 

 CENTRO ESCOLAR POETA RUY BELO 

 ESCOLA BÁSICA/JI ASSEICEIRA 

 

3. ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PROJETO “SER MAIOR”  

 HORÁRIOS DAS ATIVIDADES 
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CEME – CENTRO ESCOLAR MINA DO ESPADANAL 

HORÁRIO E FUNÇÕES 

Assistente Técnica:  Ana Margarida Costa 

HORÁRIO 

NOME HORÁRIO 

Ana Margarida Costa Das 10h às 14h    *****  das 15h30m às 18h30m  

Dora Martins Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

Marília Outeiro  Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

NOTA: Este horário é rotativo semanalmente sendo que o horário das 10h30m às 19h 

tem que ficar sempre assegurado por duas assistentes. 

 

FUNÇÕES 

 

Ana Margarida 

Costa 

  

 

 Acompanhamento das crianças nas Atividades de Animação e 

Apoio à Família (Serviço de Almoço/ lanche e Prolongamento de 

Horário na parte da Tarde); 

 Colaboração nas atividades letivas. 

 Vigilância das atividades de exterior 

 Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim; 

 Organização do refeitório/ espaço polivalente 

 Organização e acompanhamento das crianças nas atividades 

Extra – Curriculares; 

 Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim de 

Infância 

 Desempenho de outras funções ocasionais, que sejam 

necessárias para o bom desenvolvimento das atividades Letivas 

e de Apoio à Família neste Jardim, justificadas pelas atividades 

planeadas e/ou por superação da falta de outros profissionais. 

 

Nota: Os horários e as funções atribuídas a cada assistente operacional, podem ser alterados 

definitiva ou esporadicamente, sempre que for necessário, devendo essas alterações ser 

devidamente justificadas, para se manter o bom funcionamento das atividades Letivas e de 

Atividades de Animação e Apoio à Família. 
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CEME – CENTRO ESCOLAR MINA DO ESPADANAL 

HORÁRIO E FUNÇÕES 

Assistente Técnica: Dora Martins  

HORÁRIO 

NOME HORÁRIO 

Ana Margarida Costa  Das 10h às 14h    *****  das 15h30m às 18h30m  

Dora Martins Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

Marília Outeiro  Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

NOTA: Este horário é rotativo semanalmente sendo que o horário das 10h30m às 19h 

tem que ficar sempre assegurado por duas assistentes. 

 

FUNÇÕES 

 

Dora Martins 

  

 

 Acompanhamento das crianças nas Atividades de Animação e 

Apoio à Família (Serviço de Almoço/ lanche e Prolongamento de 

Horário na parte da Tarde); 
 

 Colaboração nas atividades letivas. 

 Vigilância das atividades de exterior 

 Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim; 

 Organização do refeitório/ espaço polivalente 

 Organização e acompanhamento das crianças nas Atividades 

Extra – Curriculares; 

 Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim de 

Infância 

 Desempenho de outras funções ocasionais, que sejam 

necessárias para o bom desenvolvimento das Atividades Letivas 

e de Apoio à Família neste Jardim, justificadas pelas atividades 

planeadas e/ou por superação da falta de outros profissionais. 

 

Nota: Os horários e as funções atribuídas a cada assistente operacional, podem ser alterados 

definitiva ou esporadicamente, sempre que for necessário, devendo essas alterações ser 

devidamente justificadas, para se manter o bom funcionamento das Atividades letivas e de 

Atividades de Animação e Apoio à Família. 
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CEME – CENTRO ESCOLAR MINA DO ESPADANAL 

HORÁRIO E FUNÇÕES 

Assistente Técnica: Marília Outeiro 

HORÁRIO 

NOME HORÁRIO 

Ana Margarida Costa Das 10h às 14h    *****  das 15h30m às 18h30m  

Dora Martins Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

Marília Outeiro  Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

NOTA: Este horário é rotativo semanalmente sendo que, o horário das 10h30m às 19h 

tem que ficar sempre assegurado por duas assistentes. 

 

FUNÇÕES 

 

Marília Outeiro  

  

 

 Acompanhamento das crianças nas Atividades de Animação e 

Apoio à Família (Serviço de Almoço/ lanche e Prolongamento de 

Horário na parte da Tarde); 

 Colaboração nas atividades letivas. 

 Vigilância das atividades de exterior 

 Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim; 

 Organização do refeitório/ espaço polivalente 

 Organização e acompanhamento das crianças nas atividades 

Extra – Curriculares; 

 Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim de 

Infância 

 Desempenho de outras funções ocasionais, que sejam 

necessárias para o bom desenvolvimento das Atividades letivas e 

de Apoio à Família neste Jardim, justificadas pelas atividades 

planeadas e/ou por superação da falta de outros profissionais. 

 

Nota: Os horários e as funções atribuídas a cada assistente operacional, podem ser alterados 

definitiva ou esporadicamente, sempre que for necessário, devendo essas alterações ser 

devidamente justificadas, para se manter o bom funcionamento das atividades letivas e de 

Atividades de Animação e Apoio à Família. 
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CENTRO ESCOLAR POETA RUY BELO 

HORÁRIO E FUNÇÕES 

Assistente Técnica:   

HORÁRIO 

NOME HORÁRIO 

 Das 10h às 14h    *****  das 15h30m às 18h30m  

 Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

 Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

NOTA: Este horário é rotativo semanalmente sendo que, o horário das 10h30m às 19h 

tem que ficar sempre assegurado por duas assistentes. 

 

FUNÇÕES 

 

 

 

Acompanhamento das crianças nas Atividades de Animação e Apoio à 

Família (Serviço de Almoço/ lanche e Prolongamento de Horário na 

parte da Tarde); 
 

Colaboração nas atividades letivas. 

 

Vigilância das atividades de exterior 

 

Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim; 
 

Organização do refeitório/ espaço polivalente 
 

Organização e acompanhamento das crianças nas atividades Extra – 

Curriculares; 
 

Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim de Infância 
 

 Desempenho de outras funções ocasionais, que sejam necessárias para 

o bom desenvolvimento das Atividades letivas e de Apoio à Família neste 

Jardim, justificadas pelas atividades planeadas e/ou por superação da 

falta de outros profissionais. 

 

Nota: Os horários e as funções atribuídas a cada assistente operacional, podem ser alterados 

definitiva ou esporadicamente, sempre que for necessário, devendo essas alterações ser 

devidamente justificadas, para se manter o bom funcionamento das atividades letivas e de 

Atividades de Apoio à Família. 

CENTRO ESCOLAR POETA RUY BELO 
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HORÁRIO E FUNÇÕES 

Assistente Técnica:   

HORÁRIO 

NOME HORÁRIO 

 Das 10h às 14h    *****  das 15h30m às 18h30m  

 Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

 Das 10h 30m às  14h ***** das 15h 30m às19h  

NOTA: Este horário é rotativo semanalmente sendo que, o horário das 10h30m às 19h 

tem que ficar sempre assegurado por duas assistentes. 

 

FUNÇÕES 

  

 Acompanhamento das crianças nas Atividades de Animação e 

Apoio à Família (Serviço de Almoço/ lanche e Prolongamento de 

Horário na parte da Tarde); 
 

 Colaboração nas atividades letivas. 

 

Vigilância das atividades de exterior 

 

Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim; 
 

Organização do refeitório/ espaço polivalente 
 

Organização e acompanhamento das crianças nas atividades Extra – 

Curriculares; 
 

Realização da limpeza e higienização dos espaços do Jardim de Infância 
 

 Desempenho de outras funções ocasionais, que sejam necessárias para 

o bom desenvolvimento das Atividades letivas e de Apoio à Família neste 

Jardim, justificadas pelas atividades planeadas e/ou por superação da 

falta de outros profissionais. 

 

Nota: Os horários e as funções atribuídas a cada assistente operacional, podem ser alterados 

definitiva ou esporadicamente, sempre que for necessário, devendo essas alterações ser 

devidamente justificadas, para se manter o bom funcionamento das atividades letivas e de 

Atividades de Animação e Apoio à Família. 
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CENTRO ESCOLAR DE ASSEICEIRA 

HORÁRIO E FUNÇÕES 

Assistente Técnica: Fátima do Céu S.M. dos Santos 

HORÁRIO 

NOME HORÁRIO 

Fátima do Céu S.M. dos Santos  Das 11h às 14:30m    *****  das 16h às 19h30m  

 (Período de Almoço das14h 30m às 16h) 

Mara Gomes (*) Das 10h às 14h ***** das 16h  às 19h  

NOTA: (*) colocada ao abrigo do projeto CEI, Termina funções em Dezembro de 2018 

 

FUNÇÕES 

 

 

 

 Acompanhamento das crianças nas Atividades de Animação e 

Apoio à Família (Serviço de Almoço/ lanche e Prolongamento de 

Horário na parte da Tarde); 

 Acompanhamento das crianças do Pré-escolar e 1º ciclo no 

intervalo do almoço e tarde; 

 Comunicação da frequência das crianças que frequentarão o 

ATL, nas interrupções letivas, até ao último dia de aulas; 

 Vigilância das atividades de exterior; 

 Realização da limpeza e higienização dos espaços de 

Prolongamento de horário 

 Organização do refeitório/ espaço polivalente 

 Organização e acompanhamento das crianças nas atividades 

Extra – Curriculares; 

 Responsável pelo chaveiro. 

 Responsável pelo fecho do estabelecimento. 

 

 Desempenho de outras funções ocasionais, que sejam 

necessárias para o bom desenvolvimento das Atividades letivas e 

de Apoio à Família neste Jardim, justificadas pelas atividades 

planeadas e/ou por superação da falta de outros profissionais. 

 

Nota: Os horários e as funções atribuídas a cada assistente operacional, podem ser alterados 

definitiva ou esporadicamente, sempre que for necessário, devendo essas alterações ser 

devidamente justificadas, para se manter o bom funcionamento das atividades letivas e de 

Atividades de Animação  e Apoio à Família. 
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CEME – ESCOLA BÁSICA DA ASSEICEIRA 

HORÁRIO E FUNÇÕES 

Assistente Técnica: Mara Gomes 

HORÁRIO 

NOME HORÁRIO 

Fátima do Céu S.M. dos Santos  Das 11h às 14:30m    *****  das 16h às 19h30m  

 (Período de Almoço das14h 30m às 16h) 

Mara Gomes (*) Das 10h às 14h ***** das 16h  às 19h  

(Período de Almoço das 14h às 16h) 

NOTA: (*) colocada ao abrigo do projeto CEI, Termina funções em Dezembro de 2018 

 

 

FUNÇÕES 

 

 

 

 

 Apoio na vigilância das crianças nos intervalos; 

 

 Acompanhamento e apoio ao refeitório 

 

 Apoio à limpeza e higienização do espaço de AtL/ AAAF 

 

 

 

 

Nota: Os horários e as funções atribuídas a cada assistente operacional, podem ser alterados 

definitiva ou esporadicamente, sempre que for necessário, devendo essas alterações ser 

devidamente justificadas, para se manter o bom funcionamento das atividades letivas e de 

Atividades de Animação e Apoio à Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 


