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REGULAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

- Prolongamento de Horários

REGULAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

- PROLONGAMENTO DE HORÁRIO NO CENTRO ESCOLAR DE AIRÃES – 1º Ciclo

Preâmbulo

O  presente  documento  tem  por  objeto  a  regulamentação  da  Componente  de  Apoio  à
Família – Prolongamento de Horários no Centro Escolar de Airães (1º Ciclo).
Face à realidade sócio-económica em que as nossas famílias se encontram atualmente, em
que os pais e encarregados de educação se encontram a trabalhar fora de casa, surgem
determinadas dificuldades relativamente ao apoio a dar aos filhos e educandos.
Perante esta realidade, e de modo a facilitar a conciliação da vida familiar e profissional,
foi  criada  a  Componente  de  Apoio  à  Família,  que  é  constituída  pelo  serviço  de
Prolongamento  de  Horário.  Pretende-se,  assim,  para além das atividades  pedagógicas
letivas,  a  criação  de  espaços  de  atividades  sócio-educativas  de  apoio  à  família,
assegurando um horário flexível, compatível com as necessidades dos pais e encarregados
de educação.
Por  sua  vez,  a  Lei  nº  75/2013,  de  12  de  Setembro,  atribui  às  Autarquias  Locais
responsabilidades em matéria de educação.
Assim, em articulação com o Município de Felgueiras e o Agrupamento de Escolas de
Airães, procurar-se-á desenvolver esta Componente de Apoio à Família, na efetivação do
Prolongamento de Horários no Centro Escolar de Airães – 1º Ciclo.

Cláusula I
(Objeto)

As  presentes  normas  visam  regular  as  condições  relativas  à  oferta  de  atividades  de
animação sócio-educativa no Centro Escolar de Airães – 1º Ciclo, adiante designadas por
Prolongamento de Horário, de acordo com as necessidades das famílias.

Cláusula II
(Objetivo)

É objetivo do Prolongamento de Horário apoiar as famílias através da implementação de
um horário de atividades no Centro Escolar de Airães – 1º Ciclo, compatível com as suas
necessidades.
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Cláusula III
(Entidades parceiras)

O Prolongamento de Horário na EB1 de Airães – 1º Ciclo é uma iniciativa da Junta de
Freguesia  de  Airães,  e  resulta  de  uma  parceria  de  cooperação  com  o  Município  de
Felgueiras e o Agrupamento de Escolas de Airães.

Cláusula IV
(Destinatários)

O Prolongamento de Horário destina-se exclusivamente a todos os alunos que frequentem o
1º Ciclo do Centro Escolar de Airães, matriculados e admitidos neste estabelecimento de
ensino,  cujos  pais  e  /  ou  encarregados  de  educação  dele  pretendam  usufruir  e,
preferencialmente, comprovadamente dele necessitem.

Cláusula V
(Horário de Funcionamento)

O serviço de Prolongamento de Horário funciona em dois períodos diários de 1H30, das
7H30 até às 9H00m e das 17H30 até às 19H00.

Cláusula VI
(Período de Funcionamento)

O Prolongamento de Horário é desenvolvido de acordo com o calendário escolar definido
anualmente pelo Ministério da Educação, e sempre com a exclusão das pausas letivas.

Cláusula VII
(Instalações)

O Prolongamento de Horário é realizado nas instalações do Centro Escolar de Airães, em
espaços disponíveis,  julgados  convenientes  à  prática  das  atividades  de animação  sócio-
educativa.

Cláusula VIII
(Recursos Humanos)

1.  A entidade  promotora  coloca  pessoal  detentor  de  competências  de  animação  sócio-
educativa,  ou  com  experiência  comprovada  no  trabalho  com  crianças,  que  garanta  as
atividades no âmbito do acordo.
2. A colocação de pessoal tem em conta o rácio de 1 adulto para cada 30 crianças, sendo
imprescindível  que,  e por razões de segurança,  haja a todo o tempo a possibilidade  de
recorrer a mais um adulto.
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Cláusula IX
(Direção Pedagógica)

O  Agrupamento  de  Escolas  de  Airães  e  a  Coordenação  do  Centro  Escolar  de  Airães
asseguram a supervisão pedagógica e o acompanhamento do Prolongamento de Horário,
nomeadamente:
a) Colabora na programação das atividades;
b) Acompanha as atividades através de reuniões com os representantes das entidades
promotoras ou parceiras do Prolongamento de Horário;
c) Avalia a sua realização;
d) Reúne com os encarregados de educação, nos termos legais.

Cláusula X
(Inscrições)

1.  O prazo de inscrições para o Prolongamento de Horário decorre em simultâneo com a
inscrição no Centro Escolar de Airães, no período legalmente definido.
2. No ato de inscrição os pais ou encarregados de educação devem preencher o formulário
produzido para o efeito e entregar os documentos exigidos.
3. É reservado o direito de limitar o número de inscrições no Prolongamento de Horário,
sempre que seja posta em causa a funcionalidade e qualidade do serviço prestado.
4. No ato da inscrição, o Encarregado de Educação deverá mencionar o nome das pessoas a
quem se poderá entregar a criança, não sendo permitida a entrega de crianças a pessoas que
não se encontrem devidamente autorizadas.

Cláusula XI
(Documentos de inscrição)

1.  No  ato  da  inscrição  os  Encarregados  de  Educação  deverão  entregar  os  seguintes
documentos:
a) Declaração da entidade patronal dos pais e/ou encarregados de educação comprovando o
local e horário de trabalho.
b) Cópia de Cédula Pessoal do Aluno.
2.  Nas situações de processos incompletos, as famílias são notificadas por escrito, tendo
um prazo de 15 dias consecutivos para apresentar os documentos em falta.

Cláusula XII
(Comparticipação)

1. Os valores da mensalidade são definidos em função do Custo Real por Sala (Anexo I).
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2.  O custo real do serviço de Prolongamento de Horário é determinado anualmente em
Reunião da Junta de Freguesia de Airães e aprovado em Assembleia de Freguesia, após
consulta do Município de Felgueiras e do Agrupamento de Escolas de Airães.
3.  A  Entidade  Promotora  comunica  aos  encarregados  de  educação  o  valor  da
comparticipação familiar apurada.
4. O pagamento da comparticipação familiar deverá ser efetuado até ao dia 8 de cada mês,
à Entidade Promotora.
5. Em caso de ausência de pagamento, a Entidade Promotora deverá informar, por escrito,
os  pais  e  /  ou  encarregados  de  educação  que,  nos  casos  em que  não  seja  efetuado  o
pagamento da comparticipação familiar até ao dia 30 do mês em curso, o aluno deixará de
poder frequentar o Prolongamento de Horário a partir do primeiro dia útil do mês seguinte.

Cláusula XIII
(Frequência)

1. A criança pode começar a frequentar o Prolongamento de Horário em qualquer altura do
ano letivo,  após a adequada formalização do pedido e desde que existam vagas para o
efeito.
2. A frequência do Prolongamento de Horário por um período inferior aos períodos diários
de  1h30  diárias  ou  aos  5  dias  semanais  não  dá  direito  a  qualquer  redução  da
comparticipação.
3. As desistências da frequência da componente de horário só poderão ocorrer no final de
cada período letivo, desde que comunicado, por escrito, à Junta de Freguesia de Airães,
pelo encarregado de educação.
4.  Aos  casos  previstos  no  número  anterior  excetuam-se  as  desistências  que  resultem
comprovadamente de alteração de residência do agregado familiar  e/ou transferência do
aluno para outro estabelecimento de ensino.
5.  Se um dos pais se encontrar impedido de estar com a criança,  é necessário entregar
fotocópias do documento emitido pelo Tribunal, comprovativo da situação de regulação do
poder paternal.
6. No caso da criança permanecer no prolongamento depois do horário de encerramento, e
após  ocorrido  por  três  vezes,  reserva-se  o  direito  de  excluir  da  frequência  do
prolongamento.

Cláusula XIV
(Casos Omissos)

Os casos omissos nas presentes normas internas serão resolvidos pelo Junta de Freguesia de
Airães.
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Cláusula XV
(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação em edital a afixar no
edifício da sede da Junta de Freguesia.

Airães, 22 de novembro de 2017 Airães, 30 de dezembro de 2017

O Órgão Executivo O Órgão Deliberativo

ANEXO I
CUSTO REAL MENSAL POR SALA - 30 alunos
(para efeitos de cálculo da comparticipação familiar)

DESIGNAÇÃO VALOR
Técnico de Animação 450 €

Auxiliar Educativa 150 €
Material Didático 30 €

Limpeza 25 €
Custo por Aluno - 22,50 €

______________________________________________________________________
ANEXO II

Tabela de Preços Ano Lectivo

PERÍODOS CUSTO/MÊS
Componente de Apoio à Família – Prolongamento de Horários

PERÍODOS CUSTO/MÊS
2 Períodos 32€
1 Período 16€
2 Períodos c/ 1 irmão 52€
2 Períodos c/ 2 irmãos 68€
1 Período c/ 1 irmão 27€
1 Período c/ 2 irmãos 35€
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