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REGULAMENTO 

 

DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF), DA 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) E DO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
 

 

 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

O presente documento visa definir as normas de funcionamento, dos Serviços de 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), Componente de Apoio à Família 

(CAF) e Serviço de Fornecimento de Refeições, nos estabelecimentos de ensino da rede 

pública da Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães, nomeadamente:  

a) Fornecimento de almoços (Pré-Escolar e 1.º CEB); 

b) Acolhimento e Prolongamento de horário (Pré-Escolar e 1.º CEB); 

c) Atividades nas pausas letivas e férias escolares (Pré-Escolar e 1.º CEB). 

 

Artigo 2.º 

Destinatários 

 

Os serviços referidos no artigo anterior destinam-se a todas as crianças inscritas nos 

estabelecimentos de educação Pré-Escolar e Escolas do 1.º Ciclo da rede pública da 

Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães. Esta resposta justifica-se devido à 

dificuldade de conciliação dos horários de trabalho dos Pais ou Encarregados de 

Educação com o horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino. 
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Artigo 3.º 

Cooperação e Responsabilidade 

 

1.  Os serviços de AAAF/CAF resultam de acordos de colaboração entre as seguintes 

entidades: Câmara Municipal de Braga, Agrupamento de Escolas de Alberto Sampaio, 

Agrupamento de Escolas de D. Maria II e Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e 

Lamaçães. 

 

Às entidades referidas anteriormente são atribuídas as seguintes responsabilidades: 

 

 Câmara Municipal de Braga (CMB) – Entidade Promotora – Comparticipar 

financeiramente a AAAF/CAF, cabendo-lhe avaliar periodicamente as atividades 

desenvolvidas e cooperar com as entidades parceiras, quando necessário; 

 Agrupamento de Escolas de Alberto Sampaio e/ou Agrupamento de Escolas de 

D. Maria II – Entidade Coordenadora – Aprovar o Plano Anual de Atividades da 

AAAF/CAF, incluindo-o no Projeto Educativo e no regulamento interno do 

agrupamento, acionar o seguro escolar quando necessário e cooperar com as 

entidades parceiras, quando necessário; 

 Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães – Entidade Executora – 

Programar e implementar o Plano Anual de Atividades da AAAF/CAF e apresentá-

lo, se necessário aos Conselhos Pedagógicos dos Agrupamentos de escolas, 

disponibilizar recursos materiais e humanos indispensáveis ao funcionamento da 

AAAF/CAF, além de aceitar as inscrições, cobrar as mensalidades, assegurar a 

manutenção e limpeza dos espaços utilizados e cooperar com as entidades 

parceiras, quando necessário. 
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Artigo 4.º 

Direitos e Deveres 

 

1. Dos Pais e Encarregados de Educação: 

1.1. Direitos: 

a) Aceder à informação acerca dos filhos/educandos; 

b) Acompanhar o trabalho dos serviços; 

c) Conhecer as atividades desenvolvidas; 

d) Ter o acompanhamento correto e adequado dos seus filhos/educandos. 

1.2. Deveres: 

a) Assumir-se como os primeiros e principais agentes educativos, prestando 

informações solicitadas e imprescindíveis acerca dos filhos/educandos, 

necessárias ao seu adequado acompanhamento; 

b) Cuidar da higiene pessoal diária dos seus educandos e assumir a 

responsabilidade pela criança em caso de doença, indo-a buscar ao serviço, 

logo que disso sejam informados; 

c) Responsabilizar-se pelo seu adequado tratamento, em caso de doença, 

promovendo o seu regresso apenas quando apropriado e após apresentação 

de declaração médica, quando se trate de doença infectocontagiosa; 

d) Respeitar os horários definidos para o serviço; 

e) Comparticipar o serviço, mediante o pagamento dos valores definidos com 

base nos rendimentos familiares e de acordo com a lei e regulamentos 

existentes; 

f) Respeitar o presente regulamento; 

g) Demonstrar e justificar a necessidade dos serviços de 

Acolhimento/Prolongamento e/ou Serviço de Fornecimento de Refeição, 

constituindo fundamento dessas necessidades, designadamente: 
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i. A inadequação, devidamente comprovada, do horário de 

funcionamento do estabelecimento escolar relativamente ao horário 

laboral dos Pais ou Encarregados de Educação; 

ii. A distância entre o local de trabalho dos Pais ou Encarregados de 

Educação e o estabelecimento de ensino; 

iii. A inexistência de familiares ou de alternativas disponíveis para o 

acolhimento da criança antes e/ou após o encerramento da atividade 

escolar. 

2. Das crianças: 

2.1. Direitos: 

a) Usufruírem de espaços corretamente organizados e estimulantes, tendo em 

conta, designadamente, critérios de qualidade e segurança; 

b) Materiais adequados às suas necessidades; 

c) Atividades variadas, organizadas de forma lúdica, adequadas ao seu nível de 

desenvolvimento e devidamente articuladas com as aprendizagens 

curriculares; 

d) Alimentação rica e variada, adequada ao seu nível de desenvolvimento; 

e) Acompanhamento permanente e adequado ao seu nível etário. 

3. Da Junta de Freguesia: 

3.1. Deveres: 

a) Definir anualmente o horário de funcionamento dos serviços de apoio à 

família; 

b) Promover a colocação de pessoal responsável pelo 

desenvolvimento/acompanhamento de atividades de alimentação e de 

animação socioeducativa; 
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c) Disponibilizar refeições e/ou prolongar o horário 

(Acolhimento/Prolongamento), de acordo com as necessidades das famílias 

e as possibilidades físicas dos edifícios escolares; 

d) Disponibilizar refeições de dieta para as crianças que, por motivo 

devidamente comprovado, não possam ingerir a refeição do dia; 

e) Assegurar o funcionamento dos serviços de apoio à família durante as 

interrupções letivas; 

f) Efetuar o pagamento das despesas correntes, bem como outras associadas 

ao funcionamento dos serviços de apoio à família, respeitando as normas 

reguladoras das comparticipações familiares pela utilização dos serviços. 

 

Artigo 5.º 

Saúde, Higiene e Limpeza 

 

1. Condições de saúde e vigilância médica: 

1.1. A vigilância médica das crianças é da responsabilidade das respetivas famílias; 

1.2. Não é permitida a frequência dos serviços por crianças que se encontrem 

doentes; 

1.3. Em caso de sintoma de doença, cabe ao serviço analisar a sua gravidade e 

definir se é imprescindível, ou não, avisar os Pais ou Encarregados de Educação 

de imediato, para que sejam tomadas providências no mais curto espaço de 

tempo; 

1.4. Sempre que seja preciso ministrar medicamentos, estes deverão ser entregues 

à responsável do serviço, já devidamente rotulados com o nome da criança, 

quantidade e hora a que devem ser ministrados, bem como da indispensável 

cópia da prescrição médica; 

1.5. Qualquer doença infectocontagiosa detetada na criança deve ser 

obrigatoriamente comunicada à pessoa responsável. 
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2. Higiene e Limpeza: 

2.1. As crianças deverão apresentar-se diariamente asseadas, tanto corporalmente 

como no vestuário; 

2.2. A higiene geral das crianças deve ser uma constante preocupação dos Pais ou 

Encarregados de Educação, no sentido de contribuir para a promoção da sua 

autoestima e autoimagem, bem como de uma adequada relação interpessoal; 

2.3. Sempre que sejam detetados parasitas, nomeadamente piolhos e lêndeas, os 

pais/encarregados de educação da criança em causa, serão avisados. Estas só 

poderão regressar ao estabelecimento quando o problema estiver resolvido; 

2.4. Os espaços serão higienizados diariamente, podendo haver dias específicos para 

desinfeção nos quais o serviço será encerrado. Neste caso, os períodos serão 

previamente marcados, nas interrupções letivas, e comunicados aos Pais ou 

Encarregados de Educação. 

 

Artigo 6.º 

Funcionamento 

 

1. As AAAF e CAF realizam-se através de atividades executadas por monitores 

qualificados, proporcionando às crianças o desenvolvimento das suas capacidades 

físicas, intelectuais, criativas e sociais nos períodos do Acolhimento, do 

Prolongamento, das Interrupções Letivas (Natal, Carnaval e Páscoa) e até fim de 

Julho. 

 

1.1. O Acolhimento consiste na receção das crianças que chegam ao 

estabelecimento de ensino, na supervisão e entretenimento durante a sua 

permanência até ao momento em que estas entram em horário escolar. As 

atividades são livres sob a orientação e supervisão dos monitores. 
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1.2. O Prolongamento Escolar consiste na receção das crianças que saem do 

horário escolar, na supervisão e realização de atividades no estabelecimento de 

ensino até ao momento em que são entregues aos encarregados de educação 

ou a quem estes previamente indicarem. 

 

1.3. As interrupções Letivas e Férias Escolares consistem na receção das 

crianças que chegam ao estabelecimento de ensino, na supervisão e realização 

de atividades de Tempos Livres durante a sua permanência, no 

acompanhamento durante o período das refeições, e na entrega aos 

encarregados de educação ou a quem estes indicarem. 

 

2. No decurso da AAAF/CAF, os Pais ou Encarregados de Educação e as crianças estão 

sujeitos ao cumprimento das normas estabelecidas no presente Regulamento 

Interno. 

3. Os esclarecimentos e informações relativamente à AAAF/CAF deverão ser solicitados 

junto dos Monitores, da Coordenadora da AAAF/CAF ou da Junta de Freguesia de 

Nogueira, Fraião e Lamaçães. 

4. As atividades de exterior serão sujeitas ao consentimento informado dos Pais ou 

Encarregados de Educação. 

 

Artigo 7.º 

Horários de Funcionamento 

 

1. O horário de funcionamento é feito de forma a responder às necessidades reais das 

famílias, de acordo com os meios disponíveis. As crianças deverão permanecer o 
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tempo estritamente necessário face a essas necessidades. Os horários gerais de 

funcionamento da AAAF/CAF são os seguintes: 

 

 

 

PERÍODO NÍVEL DE ENSINO HORÁRIO 

Acolhimento 
Pré - Escolar 

8.00h - 9.00h 
1.º CEB 

Almoço 
Pré - Escolar 12.00h -14.00h 

1.º CEB 12.00h -13.30h 

Prolongamento 
Pré - Escolar 15.00h -18.30h 

1.º CEB 17.15h -18.30h 

Interrupções Letivas 
Pré - Escolar 

8.00h - 18.30h 
1.º CEB 

 

 

2. No Prolongamento, é concedido um período de tolerância de 15 minutos para a 

recolha das crianças, ou seja, até as 18.45h. 

3. Em caso de atrasos, após as 18.45h, o Encarregado de Educação ou outro adulto por 

este autorizado, devem preencher uma declaração de atraso e ficam sujeitos ao 

pagamento de uma taxa de atraso no valor de 2,5€, que acresce à mensalidade do 

mês seguinte, até ao máximo de 3 vezes no ano letivo, nos termos do número 

seguinte. 

4. O pagamento da taxa de atraso não confere o direito a um prolongamento de 

horário devido aos atrasos na recolha das crianças. 

5. Após a tolerância prevista no n.º 2 e decorridos que estejam mais 15 minutos de 

atraso na recolha da criança na AAAF/CAF, a mesma adota as medidas necessárias 

à segurança da criança, solicitando, se necessário, o auxílio da Polícia de Segurança 

Pública no quadro do programa “Escola Segura”. 
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Artigo 8.º 

Inscrições 

 

A inscrição para a frequência da AAAF/CAF, deve ser feita anualmente, pelos 

interessados, na Junta de Freguesia, dentro dos prazos estipulados, normalmente de 

15 a 30 de agosto, podendo este prazo ser alterado em função de eventuais alterações 

de procedimentos nas admissões dos educandos nos estabelecimentos de ensino. A 

inscrição da criança para frequentar a AAAF/CAF, só será aceite depois de observados 

os seguintes requisitos: 

a) Inscrições completamente preenchidas e acompanhadas dos elementos 

requeridos; 

b) Inexistência de dívidas de anos anteriores. 

 

Artigo 9.º 

Comparticipação Familiar 

 

1. É dever dos Pais ou Encarregados de Educação comparticipar com um valor mensal 

nos custos da AAAF/CAF. 

2. A comparticipação familiar para o Acolhimento e Prolongamento é um montante 

anual, tendo em consideração o total de dias letivos, o qual se distribui em 

mensalidades iguais e constantes, com exceção do período das interrupções letivas 

no serviço de CAF, que estão sujeitas ao pagamento de um valor específico fixado 

anualmente e que acresce ao valor da mensalidade devida. 

3. O valor mensal do Serviço de Fornecimento de Refeições é fixo, sendo apenas 

dedutível nas situações seguintes e objeto de acerto no final de cada período letivo: 

a)  Por motivo de doença, quando as faltas ultrapassem os 4 dias úteis e o motivo 

seja devidamente comprovado através de justificação médica; 
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b) Quando a dispensa do serviço de fornecimento da refeição seja devidamente 

comunicada à AAAF/CAF pelos Pais ou Encarregados de Educação, até ao dia 

útil imediatamente anterior ao da efetiva prestação do serviço. 

4. O valor mensal da comparticipação tem por base genérica o escalão de Ação Social 

Escolar e depende dos serviços incluídos, da incidência de taxas adicionais e 

reduções, de acordo com o quadro seguinte: 

 

AAAF – PRÉ-ESCOLAR 

SERVIÇO ESCALÕES AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

 1 2 3 OUTROS 

Acolhimento Gratuito 3,00€ 6,00€ 10,00€ 

Prolongamento Gratuito 7,00€ 14,00€ 20,00€ 

 

CAF – 1.º CICLO 

SERVIÇO ESCALÕES AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

 1 2 3 OUTROS 

Acolhimento 8,00€ 10,00€ 12,00€ 12,00€ 

Prolongamento 12,00€ 15,00€ 18,00€ 18,00€ 

Interrupções 

Letivas 

(Custo Adicional) 

Natal, Páscoa e Verão 

5,00€ 10,00€ 15,00€ 15,00€ 

Interrupções 

Letivas 

(Custo Adicional) 

Carnaval 

2,50€ 5,00€ 7,50€ 7,50€ 
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5. O valor a cobrar pelo Serviço de Fornecimento de Refeições tem por base genérica o 

escalão de Ação Social Escolar, sendo o seguinte: 

 

 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 

ESCALÕES AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

    

 1 2 OUTROS 

Valor Mensal Fixo 

Gratuito 15,00€ 

30,00€ a) 

Interrupções Letivas 1,80€/ dia b) 

Taxa de Marcação no 

próprio dia 
0,30€ 

Refeição 

Pontual 

Criança 1,46€ 

Adulto 2,50€ 

 

a) Nas interrupções letivas, ao valor mensal fixo serão deduzidos os dias 

úteis de interrupção e aplicado o respetivo valor diário; 

b) Nas interrupções letivas, no serviço de CAF, o Município apenas subsidia a 

refeição aos alunos com escalão 1 ou 2. 

 

6. Os alunos que não frequentam a AAAF/CAF mas que pretendam frequentar durante 

as interrupções letivas (férias escolares) têm de pagar o valor da mensalidade 

correspondente ao seu escalão, acrescido do respetivo adicional previsto para esse 

período. 

7. Os pagamentos são efetuados diretamente na Junta de Freguesia de Nogueira, 

Fraião e Lamaçães, até ao dia 8 do mês a que respeita, não podendo, em caso 

algum, ser aceite dinheiro das crianças. 
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8. As crianças que tenham irmãos a frequentar a AAAF/CAF têm direito a redução nas 

mensalidades de 20%, aplicado à criança com a inscrição mais antiga, com exceção 

no Serviço de Fornecimento de Refeições, que não se encontra abrangido. 

 

Artigo 10.º 

Desistência ou Interrupção de frequência 

 

1. Ocorrendo situações de desistência, o serviço deverá ser avisado com a devida 

antecedência, no mínimo 5 dias úteis. 

2. Em caso de desistência devidamente comunicada, a família pagará a percentagem 

do mês correspondente ao período frequentado. 

 

 

 

3. Caso esta comunicação não seja efetuada atempadamente, o pagamento do mês é 

feito na totalidade. 

4. Caso a família queira interromper o serviço por um período determinado, deve 

apresentar com uma antecedência mínima de 5 dias úteis a sua pretensão, através 

do preenchimento de impresso próprio, fundamentando devidamente o pedido. 

Caso o pedido seja aceite, o pagamento dos dias de frequência será feito de acordo 

com o previsto no número 2 deste artigo. 

 

Artigo 11.º 

Disposições Finais 

 

O serviço não se responsabiliza por qualquer perda ou dano em objetos, brinquedos ou 

materiais levados pelas crianças. 

 

Artigo 12.º 
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Omissões 

 

As dúvidas e omissões que resultem da aplicação do presente regulamento interno 

serão resolvidas pela Junta de Freguesia, tendo sempre em consideração a legislação 

aplicável. 

 

 

 

 

 


