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1. A Lei nº5/97, de 10 de fevereiro, define que por “estabelecimento de educação pré-escolar se 

entende a instituição que presta serviços vocacionados para o desenvolvimento da criança, 

proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio à família”; 

2. O Decreto-lei nª 147/97, de 11 de Junho, no desenvolvimento dos princípios consagrados na 

Lei 5/97, de 10 de fevereiro, determinou que as “componentes não letivas da educação pré-

escolar sejam comparticipadas pelas famílias, de acordo com a sua situação socioeconómica”; 

3. O Despacho Conjunto nº300/97, de 4 de setembro, define as normas que regulam as 

comparticipações familiares. 

Assim, e considerando o enquadramento legal acima, a Educação Pré-Escolar da rede pública 

integra duas componentes: a educativa e as atividades de animação e apoio à família. 

 

A componente educativa é gratuita e da Competência do Ministério da Educação, e as 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), que comportam os serviços de alimentação e 

as atividades de animação socioeducativas (prolongamento de horário e interrupções letivas), 

são de responsabilidade partilhada, entre o Município de Azambuja e o Agrupamento de Escolas 

de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº1 do Artigo 2º do Capítulo I do Decreto-Lei 

nº144/2008, de 28 de Julho. 

 

 

As Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) são actividades destinadas a 

acompanhar as crianças de pré-escolar antes e ou depois do período lectivo e durante os 

períodos de interrupção destas atividades (férias de Natal e férias da Páscoa) e durante as férias 

escolares, com exceção do mês de Agosto, tolerâncias de ponto decretadas pelo Governo e 

Câmara Municipal, feriados nacionais e municipais e ocorrências de greves. 

 

AAAF’s Horário Modalidade 
Acolhimento 08h00 às 09h00 Pago 

Prolongamento 
15h30 às 17h30 Gratuito 
17h30 às 18h30 Pago 

Pausas Letivas 08h00 às 18h30 Pago 
Julho 08h00 às 18h30 Pago 

 

Pré-escolar 

Enquadramento Legal 
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Para as pausas letivas e mês de Julho podem inscrever-se alunos que durante o ano letivo NÃO 

frequentem as AAAF (os valores a cobrar para os alunos que frequentem exclusivamente as 

férias e pausas letivas estão em tabela anexa). 

A inscrição para as férias de setembro (início a 1 setembro até ao primeiro dia de aulas da 

componente letiva) podem inscrever-se aquando da matrícula ou renovação da matrícula no 

Agrupamento de Escolas. 

 

Condições de acesso: 

Qualquer criança inscrita no Jardim de Infância pode beneficiar dos serviços prestados no 

âmbito das AAAF desde que comprove a necessidade da sua frequência. 

Para usufruir destes serviços é obrigatória a apresentação de documento emitido pela entidade 

patronal dos encarregados de educação com indicação do horário praticado e do local de 

trabalho, por forma a criar prioridades.  

 

- Para a constituição dos grupos AAAF são necessárias no mínimo 10 inscrições. 

- Nos períodos de pausa letiva e férias escolares (julho) para a constituição de grupos também 

é necessário o número mínimo de 10 inscritos. 

 

Comparticipação mensal das famílias (AAAF’s) 
Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 

8h00-9h00 2,5€ 
 5€ 12,50€ 

15h30-17h30 Gratuito Gratuito Gratuito 

17h30-18h30 2,5€ 
 5€ 12,50€ 

 

Pré-escolar - Interrupções Letivas 
Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 

8h00 – 18h30 Mensalidade + 
€2,5/ semana 

Mensalidade + €5/ 
semana 

Mensalidade + 
€12,5/semana 

 

Pré-escolar - Férias e Interrupções Letivas 
(s/mensalidade – alunos que frequentam exclusivamente as férias e as interrupções) 

Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 
8h00 às 18h30 € 3,75/semana € 7,5/semana € 18,75/semana 

 

Durante as férias e interrupções letivas o valor diário (1, 46€) da refeição será cobrado à parte. 


