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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 

  

Considerando os princípios consagrados no Regime Jurídico da Autonomia, 

Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

Abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 2 de julho;  

Considerando que quando as necessidades das famílias o justificam, pode ser 

oferecida uma Componente de Apoio à Família no 1º ciclo do ensino básico, a 

assegurar por entidades, como associações de pais, autarquias ou instituições 

particulares de solidariedade social que promovam este tipo de resposta social, 

mediante acordo com os agrupamentos de escolas devendo esta componente a 

assegurar o acompanhamento dos alunos antes e/ou depois das atividades 

curriculares e de enriquecimento, e/ou durante os períodos de interrupção das 

atividades letivas e pós letiva, conforme disposto na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 

de agosto de 2015;  

Ponderando a necessidade de regular a oferta de atividades de animação 

socioeducativa destinada a alunos do 1.º Ciclo, mas também de outros ciclos, 

desenvolvida por associações de pais e encarregados de educação nas escolas da 

rede pública e/ou por outras entidades do concelho,   

  

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO CASIMIRO PEREIRA DA SILVA, pessoa 

coletiva n.º 600081982, com sede em Rua Vila Nova da Barquinha n.º 2, em Rio Maior, 

aqui representado pelo seu Diretor, Paulo Jacinto Correia de Almeida, com poderes 

para o ato, adiante designado Agrupamento de Escolas;  

  

E  

  

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO CASIMIRO PEREIRA DA SILVA, pessoa 

coletiva n.º 505412608, representada pela sua Presidente, Débora Betina Ratke 

Bastos Antunes, com poderes para o ato, adiante designada APEE,  
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Interessados em desenvolver uma cooperação para regular oferta de atividades de 

animação socioeducativa desenvolvida nos Centros Escolares e Escolas da rede do 

Agrupamento de Escolas, com vista a contribuir para a prossecução dos objetivos e 

atribuições do Agrupamento de Escolas e da Entidade Gestora, decidem celebrar o 

presente protocolo de cooperação que se rege pelas seguintes cláusulas.  

  

 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

1. O presente acordo de colaboração tem por objeto a prestação de serviços 

vocacionados para atendimento à criança/jovem, proporcionando-lhes a 

oferta de atividades de animação socioeducativa, de acordo com as 

necessidades das famílias.  

2. As atividades a que se refere o número anterior integram a Componente de 

Apoio à Família do 1.º ciclo. As atividades serão realizadas nas instalações das 

diversos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas, a saber nos Centros 

Escolares n.º 2 de Rio Maior e Poeta Ruy Belo de S. João da Ribeira, na EBI 

Fernando Casimiro Pereira da Silva e na EB1/JI da Asseiceira, em espaços 

julgados convenientes à prática das atividades de animação socioeducativa.  

3. As atividades a que se referem os números anteriores serão desenvolvidas ao 

longo de 11 meses, com início no dia 1 de setembro e terminam no dia 31 de 

julho do ano consecutivo e sempre com a exclusão do mês de agosto.  

4. A CAF destina-se a todos os alunos do 1.º ciclo matriculados e admitidos no 

estabelecimento de ensino, sendo que, caso se justifique, poderá ser alargada 

a alunos de outros ciclos, incluindo alunos com NEEp e alunos de outras escolas 

da comunidade local. 

5. Para efeitos do presente protocolo define-se igualmente como CAF o conjunto 

de atividades realizadas com os alunos do 2.º e 3.º ciclos, que ficarão, por isso 

mesmo, sujeitos às mesmas regras que as definidas para a CAF do 1.º ciclo e 

ao definido no Regimento de funcionamento da CAF. 
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Cláusula Segunda 

(Obrigações do Agrupamento de Escolas) 

  

O Agrupamento de Escolas obriga-se a:  

1. Estabelecer o horário de funcionamento de acordo com as necessidades das 

famílias, salvaguardando o bem-estar dos alunos e tendo em conta o 

Regulamento Interno do Agrupamento e respetivos regimentos.   

2. Integrar a CAF oferecida no Projeto Educativo do Agrupamento e no Plano Anual 

de Atividades;  

3. Informar sobre a disponibilidade dos espaços da escola necessários à realização 

da CAF, antes e/ou depois das atividades curriculares e de enriquecimento e/ou 

durante os períodos de interrupção das atividades letivas e no período pós-

letivo;  

4. Informar os encarregados de educação dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos sobre 

a planificação da componente de apoio à família, no momento da inscrição;  

5. A informação a que se refere o número anterior deve ser confirmada no início 

de cada ano letivo;  

6. Comunicar à APEE o número de alunos carenciados inscritos nos 

estabelecimentos de ensino supra identificados, indicando o nome e o escalão 

de beneficiário de Ação Social Escolar de cada um deles;  

7. Acionar, nos termos da lei, o seguro escolar para o tornar abrangente durante o 

período em que decorre a CAF;  

8. Comunicar à APEE qualquer modificação nos horários ou outra alteração que 

influencie de qualquer maneira o funcionamento da CAF, no prazo máximo de 5 

dias úteis;  

9. Cooperar com a APEE no apuramento de valores das comparticipações 

familiares;  

10. Colaborar com a APEE na definição do perfil do pessoal a exercer funções no 

âmbito da Componente de Apoio à Família; 

11. Contribuir, na medida do possível, para o desenvolvimento profissional dos 

colaboradores da Entidade Gestora, no âmbito do trabalho a dinamizar; 
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12. Articular os clubes e projetos do Agrupamento com o plano de atividades da 

CAF; 

13. Promover a inclusão de atividades dinamizadas pelas diferentes estruturas 

pedagógicas do Agrupamento na planificação da CAF; 

14. Alocar, mediante a disponibilidade, recursos humanos em número adequado às 

necessidades relativas à planificação das atividades; 

15. Contribuir para a dinamização de projetos de inclusão de alunos com NEEp nos 

programas a ofertar, recorrendo para tal aos diferentes parceiros da 

comunidade. 

  

Cláusula Terceira 

(Obrigações da Entidade Gestora) 

 A APEE obriga-se a:  

1. Assegurar a Componente de Apoio à Família todos os dias úteis, inclusive nas 

interrupções letivas e pós letivas, nos estabelecimentos que permaneçam em 

funcionamento e nos quais existam pelo menos 10 alunos inscritos na CAF; 

2. Do período enunciado no número anterior exceciona-se o mês de agosto; 

3. Respeitar as regras de segurança previstas na lei ou em qualquer ordenamento 

legal aplicável ao espaço onde se desenvolve a Componente de Apoio à Família. 

4.  Colocar pessoal detentor de competências educativas que garanta as atividades 

no âmbito do protocolo e promover a sua formação; 

5. Assegurar o pagamento das remunerações mensais e efetuar um seguro 

obrigatório dos respetivos funcionários;  

6. Assegurar a inscrição na Componente de Apoio à Família a todos os alunos 

matriculadas no estabelecimento de ensino onde esta se desenvolve, sempre 

que a inscrição seja solicitada pelo respetivo Encarregado de Educação e o 

número de interessados seja maior ou igual 10; 

7. Cobrar às famílias o valor das comparticipações estabelecido no presente 

protocolo;  

8. Proceder, a expensas suas, à conservação ordinária dos espaços disponibilizados 

pelo Agrupamento;  

9. Informar por escrito o Agrupamento de qualquer facto ou ocorrência que possa 

constituir alteração ou extinção do funcionamento da Componente de Apoio à 

Família;  
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10. Assegurar a limpeza, a expensas suas, dos espaços utilizados para o 

desenvolvimento da Componente de Apoio à Família;  

11. Assegurar o material de desgaste rápido necessário para o desenvolvimento da 

Componente de Apoio à Família;  

12. Afetar as comparticipações financeiras recebidas aos fins e destinatários que, 

nos termos deste protocolo, justificam a sua atribuição; 

13. Manter a confidencialidade dos dados relativos aos alunos facultados pelo 

Agrupamento;  

14. Comunicar trimestralmente ao Agrupamento o número de alunos inscritos e a 

frequentar a Componente de Apoio à Família, individualizando e identificando 

os carenciados. Este documento deve ser escrito, assinado e carimbado; 

15. Apresentar ao Agrupamento um relatório de atividades no final de cada período 

letivo, assim como um relatório de contas no final de cada ano letivo;  

16. Apresentar ao Agrupamento, no final do ano letivo, um relatório final de 

avaliação de todas as atividades desenvolvidas no âmbito do presente protocolo; 

17. Sujeitar à aprovação das estruturas do Agrupamento um plano de atividades a 

desenvolver no âmbito do presente protocolo, até ao final do mês de setembro.  

 

  

Cláusula Quarta 

(Comparticipação financeira das famílias) 

  

1. As Partes outorgantes acordam que a comparticipação financeira das famílias 

cujos alunos usufruam da CAF, será apurada nos seguintes termos definidos no 

Regimento de funcionamento da CAF, revisto anualmente em parceria e que é 

anexo ao presente protocolo; 

2. A definição da comparticipação financeira por parte das famílias dos alunos com, 

NEEp é acordada entre as partes e depende das parcerias estabelecidas 

anualmente com a comunidade local. 
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Cláusula Quinta 

(Incumprimento) 

  

1. O incumprimento por qualquer das partes das obrigações previstas no presente 

protocolo confere a cada uma das outras, o direito de resolução do mesmo, 

mediante a sua notificação escrita a todos os outorgantes.   

2. A parte faltosa poderá obstar à resolução prevista no número anterior, fazendo 

cessar o incumprimento no prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da referida 

notificação.  

  

 

Clausula Sexta 

(Vigência e revisão do Protocolo de Cooperação) 

O presente Protocolo poderá ser revisto a qualquer momento desde que com a 

concordância das partes. 

1.  Os termos do Acordo poderão ainda ser revistos por iniciativa de uma das partes 

contraentes mediante acordo escrito entre as partes.  

2. Quaisquer alterações, aditamentos ou exclusões ao mencionado no presente 

protocolo devem ser efetuadas por escrito através de adenda como parte 

integrante do protocolo e assinada por todas as partes.  

3. A afetação de espaços para funcionamento da CAF é válida pelo período de um 

ano letivo, prorrogável automaticamente nos mesmos termos e condições, por 

iguais e sucessivos períodos, salvo denúncia comunicada por escrito por qualquer 

das partes à outra, com pelo menos noventa dias de antecedência, sobre a data 

de cessação ou resultante de comum acordo entre as três partes implicadas.  

  

Cláusula Sétima 

(Lei aplicável e foro) 

  

1. Nos casos omissos no presente protocolo será aplicável a lei geral portuguesa.  

2. Os diferendos que eventualmente surjam entre as partes relativamente à 

interpretação, execução, aplicação, alteração, resolução ou rescisão do 

presente protocolo serão definitivamente resolvidos pelos tribunais do foro da 

comarca de Rio Maior, podendo as partes outorgantes optar, em alternativa, pelo 
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recurso a um Tribunal Arbitral, a ser constituído e a funcionar nos termos da lei 

em vigor.  

  

Cláusula Oitava 

(Resolução) 

  

O incumprimento das obrigações estipuladas neste protocolo e das demais previstas 

na Lei são causa de resolução do presente protocolo, por qualquer uma das partes 

contratantes.  

  

Por estarem de acordo, corresponder à verdade e exprimir fielmente a vontade das 

partes, vai este protocolo ser assinado pelos outorgantes, em três exemplares de 

igual conteúdo e valor, ficando cada um dos outorgantes na posse de um deles.   

  

Rio Maior, 1 de setembro de 2015 

Pelo Agrupamento de Escolas de Fernando Casimiro Pereira da Silva,  

O Diretor,  

___________________________________  

Paulo Jacinto Correia de Almeida  

 

Pela Associação de Pais e Encarregados de Educação Agrupamento de Escolas de 

Fernando Casimiro Pereira da Silva,  

A Presidente,  

____________________________________  

Débora Betina Ratke Bastos Antunes 


