ATIVIDADES
PERMANENTES

ATIVIDADES
PONTUAIS

BRINCAR COM MOVIMENTO
A prática de atividade física
durante a educação pré-escolar
deve proporcionar às crianças
oportunidades para o treino da
motricidade global e fina, e
contribuir para um
desenvolvimento multilateral,
inclusivo e harmonioso das
mesmas.

TRADIÇÕES E CULTURA
Halloween
Reinventar o Traje das Fogaceiras
Carnaval
Imaginarius
Viagem Medieval

BRINCAR COM SONS
Potenciar atividades de música
que permitam o
desenvolvimento das
competências das crianças, tais
como: autodisciplina,
perseverança, sensibilidade,
coordenação, capacidade de
memorização e de
concentração.
BRINCAR COM ANIMAÇÃO
Potenciar um conjunto de
atividades lúdicas que
estimulem a criatividade e as
potencialidades humanas das
crianças, proporcionando o seu
desenvolvimento físico-motor,
emocional, cognitivo, e social.

EDUCAÇÃO
Sorrisos Felizes
Perlim
O Crescer do Ler
AMBIENTE E CIÊNCIA
Eco Escolas
Jardins Partilhados
Oficina Experimental
CIDADANIA
Em…preender Felicidade
Correio da amizade
Tertúlia Poética Infantil
SAÚDE
Programa de Saúde Oral
Crescer Saudável

AAAF
As atividades de animação e apoio à família (AAAF) visam dar uma resposta
lúdica e educativa às necessidades das famílias, apoiando-as na educação da
criança, tendo em vista a sua integração equilibrada na vida em sociedade e
preparando-a para uma escolaridade bem sucedida, nomeadamente através
da compreensão da escola como local de aprendizagens múltiplas. Asseguram,
ainda, o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou
depois do período diário de atividades educativas, hora do almoço e durante
os períodos de interrupção das atividades educativas.
LOCAL DE FUNCIONAMENTO
Decorrem, preferencialmente, nos Jardins de Infância, em espaços
especificamente concebidos para estas atividades, sendo obrigatória a sua
oferta pelos estabelecimentos de educação pré-escolar.
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO
O período de funcionamento de cada estabelecimento e os horários das AAAF
na educação pré-escolar são acordados com os encarregados de educação
no início de cada ano letivo.
Horário geral:
a) Acolhimento » das 7h30 às 9h00;
b) Almoço » das 12h00 às 13h30;
c) Prolongamento » das 15h30 às 18h30;
d) Interrupções letivas » das 7h30 às 18h30.
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES
As atividades decorrem mediante inscrição dos estabelecimentos de
ensino/comunidade escolar. A programação inclui projetos/programas que
fomentam e promovem as componentes das expressões, tradições, cultura,
educação, ambiente, ciência, cidadania e saúde. Toda a programação pretende
envolver toda a comunidade educativa.

MODALIDADES
Existem várias Modalidades de Acolhimento/Prolongamento (PH) que os
Encarregados de Educação podem optar. Os preços são definidos, mediante
a entrega do IRS para análise e atribuição do escalão da mensalidade.

MENSALIDADE COMPLETA

MENSALIDADE 8 DIAS/MÊS

PREÇÁRIO DE
PROLONGAMENTO
[MENSAL]

SÓ ACOLHIMENTO
[MENSAL]

1º

5,00€

5,00€

1º

5,00€

2º

até 12,00€

até 5,00€

2º

5,00€

3º

até 15,00€

até 6,00€

3º

5,45€

4º

até 20,00€

até 8,00€

4º

7,27€

5º

até 25,00€

até 10,00€

5º

9,09€

6º

até 30,00€

até 12,00€

6º

10,91€

ESCALÃO

MENSALIDADE 11 DIAS/MÊS
ESCALÃO

PH PONTUAL

ESCALÃO

PH PONTUAL

MENSALIDADE 4 DIAS/MÊS
ESCALÃO

PH PONTUAL

1º

5,00€

1º

5,00€

2º

6,00€

2º

5,00€

3º

7,50€

3º

5,00€

4º

10,00€

4º

5,00€

5º

12,50€

5º

5,00€

6º

15,00€

6º

5,45€

