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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 

Ano letivo 2019/20  

(período de 02.09.2019 a 13.03.2020) 

 

No presente ano letivo, a Autarquia, no âmbito da sua competência de promoção e 
implementação de medidas de apoio à família, para garantir uma escola a tempo inteiro, 
manteve o seu protocolo de parceria com a CERCI – Flôr da Vida.  

Nesse sentido, para a concretização da organização das AAAF (Atividades de Animação e Apoio 

à Família) em todos os Jardins de Infância do concelho e CAF (Componente de Apoio à Família) 
nas Escolas Básicas de 1º ciclo, onde houve nº mínimo de inscrições para estar a funcionar 
(“Prolongamento de Horário”) de acordo com o “Regulamento de Funcionamento dos 
Serviços de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e de Ensino 
Básico da Rede Pública do Município de Azambuja”e para iniciar o planeamento do novo ano 
letivo, a coordenadora consultou os Agrupamentos – entre junho e julho - para que a estrutura 
das atividades, horários, e o perfil dos colaboradores fosse de acordo com as orientações dos 
mesmos. 

No que respeita à calendarização, as AAAF, estas funcionam 11 meses por ano – desde o 
primeiro dia útil de setembro, ainda antes do arranque do ano letivo, até ao último dia útil de 
julho, já depois do término das aulas curriculares. 

Nos períodos fora do âmbito letivo, os encarregados de educação, têm que efetuar inscrição nas 
Unidades de Atendimento ao Público ou na Sede do Agrupamento, conforme o Agrupamento em 
questão, e efetuar o pagamento do valor correspondente ao seu escalão para usufruir do 
serviço.  

As inscrições no período de férias e interrupções letivas são para períodos semanais. 

Nas semanas em que não se verificaram inscrições suficientes para a realização do serviço após 
a realização das inscrições, o valor destas foi devidamente devolvido. 

Interrupção Letiva – início de setembro  

No 1º dia útil de setembro só houve nº mínimo de inscrições no JI da EB Boavida Canada. Neste 
JI o serviço esteve a funcionar nos dias úteis das 8h às 18h30 até ao dia anterior ao 1º dia de 
aulas. 

Inscrição dos Alunos AAAF – setembro 2019 (de 02 a 06 e 09 a 13) 

JI da EB Boavida Canada 

Semana 02 a 06 Semana 09 a 13 

18 alunos 20 alunos 

Quadro 1: nº de alunos do JI inscritos nas Férias Setembro 2019 
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Período Letivo  

Durante o ano letivo, a resposta das AAAF (que é gratuita das 15h30 às 17h30 em todos os JI do 
Concelho) assegura todos os alunos que comprovadamente necessitem permanecer no JI após 
a componente letiva com a Educadora (que termina às 15h30).  

O quadro abaixo apresenta o nº de inscritos por JI: 

JI V Nova da 

Rainha – 1 

grupo 

JI Boavida 

Canada- 3 

grupos 

JI Vale Aveiras 

– 2  grupos 

JI V Paraíso- 1 

grupo 

JI Manique do 

Intendente- 2 

grupos 

JI Alcoentre – 2 

grupos 

7 66 28 9 38 31 

Quadro 2: nº de alunos inscritos nas AAAF do Concelho à data do término do ano letivo presencial; 

Em 2019/20, tendo em conta as inscrições realizadas, manteve-se a funcionar o Prolongamento 
de Horário na EB Boavida Canada que recebe crianças do pré-escolar e do 1º ciclo a partir das 
8h00m até ao início das aulas e das 17h30m às 18h30m: 

EB Boavida Canada 

Pré-escolar 1º ciclo 

38 40 

Quadro 3: nº de alunos do JI e 1º ciclo, inscritos em Prolongamento de Horário à data do término do ano 

letivo presencial 

O prolongamento de horário é comparticipado pelas famílias de acordo com a tabela abaixo, 
constante do Regulamento de Funcionamento dos Serviços de Apoio à Família nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do ensino básico da rede pública do 
Município de Azambuja: 

Comparticipação mensal das famílias (AAAF) 

Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 

8h – 9h 

 
2,5€ 5€ 12,5€ 

15h30-17h30 Gratuito  Gratuito  Gratuito 

17h30-18h30 2,5€ 5€ 12,5€ 

 

Pré-escolar - Férias e Interrupções Letivas (valor com almoço incluído) 

Horário 1º escalão 2º escalão Sem escalão 

 

8h00 às 18h30 
€ 3,75/semana € 11,15/semana € 26,05/semana 
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Interrupção Letiva Natal 

O quadro abaixo indica o nº de alunos assegurados na interrupção letiva do Natal, em três 
períodos distintos, nos JI onde houve inscrições: 

Jardim de Infância 18, 19 e 20 de dezembro 23, 26 e 27 de dezembro 30 de dezembro, 2 e 3 
de janeiro 

Boavida Canada 25 17 21 

Manique do 
Intendente 

9 0 9 

Quadro 4: nº de alunos por JI inscritos nas interrupção letiva do Natal 2017 

 

Recursos Humanos 

À data de 13 de março, data do término das atividades letivas presenciais,  a equipa das AAAF 
era constituída por 12 dinamizadores, dos quais 5 mantinham-se em continuidade. 

No que respeita a faltas, foram pontuais, devidamente justificadas e o trabalho assegurado, 
algumas vezes por substituição outras com a cooperação dos Agrupamentos. 

Docentes AAAF 

Dinamizadores em continuidade pedagógica 5 
Dinamizadores contratados em 2019/20 7 
Nº Total de Dinamizadores em funções a 13.03.20 12 

          Quadro 5: Número de Docentes contratados à data do término do ano letivo presencial 

 

Atividades 

Os dinamizadores das AAAF trabalharam em atividades devidamente estruturadas (expressão 
plástica, expressão dramática, expressão físico-motora) ou em atividades não estruturadas, mas 
planificadas segundo a orientação das educadoras titulares de turma, dado que as atividades 
são organizadas conforme a orientação destas. 

Nas atividades promovidas por cada agrupamento no final de cada período, os responsáveis das 
AAAF, colaboraram com os titulares de turma, sempre que os mesmos e/ou as respetivas 
direções assim o permitiram ou solicitaram. 

Nas interrupções letivas, as atividades são planeadas de acordo com o nº de alunos inscrito e 
com o período do ano. 

As atividades são desenvolvidas na sua maioria dentro do recinto escolar, havendo no entanto 
algumas iniciativas fora destes, mas dentro do concelho, como foi o caso das atividades 
aquáticas que se realizaram em todas as interrupções e das idas à Vila Natal. 

 

 



 
 

educacao@cm-azambuja.pt 

 

Avaliações 

Relativamente às AAAF, a avaliação do trabalho é global e partilhada com as educadoras 
titulares. Não há informação formal das AAAF directamente entregue aos Encarregados de 
Educação. 

 

Balanço e Perspectivas  

O número de inscritos em AAAF em todos os Agrupamentos tem aumentado ao longo dos anos. 

Também relativamente ao Prolongamento de Horário, em que as famílias podem inscrever os 
seus educandos no horário que efetivamente necessitam (acolhimento a partir das 8h00m e/ou 
prolongamento até às 18h30m) o número de inscrições tem aumentado.  

Este aumento crescente de inscrições nas AAAF, CAF e Prolongamento de Horário vem 
legitimar a real necessidade desta resposta às famílias. 

 

Azambuja, 26 de Abril de 2020 

 

A Coordenação das AAAF 

 (Ana Luísa Pereira)  

 

 

 

 


