
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educação Pré-escolar 

 

 

 

Regulamento Interno de Funcionamento  

das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano letivo 2017/2018 





Regulamento Interno das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

  
Rua de Lemos, FERMENTÕES, GUIMARÃES 4800-137  

Email:   efermentoes@mail.telepac.pt   –  TELEF. 253 559260 – 
FAX 253 557952 

Página 2 

ÍNDICE 

 

Objetivos ........................................................................................................................... 3 

Condições de admissão .................................................................................................... 3 

Requisitos de frequência e inscrição no mês de julho ..................................................... 4 

Organização das AAAF ...................................................................................................... 4 

Funcionamento das AAAF ................................................................................................ 5 

Horário de funcionamento ............................................................................................... 6 

Comissão de Avaliação ..................................................................................................... 6 

Comparticipação familiar ................................................................................................. 7 

Competências dos Agrupamentos de Escolas .................................................................. 8 

Fatura/Recibo ................................................................................................................... 8 

Prazo e modalidades de pagamento ................................................................................ 8 

Incumprimento no pagamento ........................................................................................ 9 

Contencioso Fiscal ............................................................................................................ 9 

Desistência e Ausência Prolongada e Injustificada .......................................................... 9 

ANEXOS ............................................................................................................................. 1 

 

 



Regulamento Interno das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

  
Rua de Lemos, FERMENTÕES, GUIMARÃES 4800-137  

Email:   efermentoes@mail.telepac.pt   –  TELEF. 253 559260 – 
FAX 253 557952 

Página 3 

Introdução 

O presente documento aplica-se a todos os pais e encarregados de educação das 

crianças que frequentam estabelecimentos de Educação Pré-escolar do Agrupamento 

de Escolas Fernando Távora que pretendam frequentar as Atividades de Animação e 

de Apoio à Família (AAAF).  

As Atividades de Animação e de Apoio à Família destinam-se a assegurar o 

acompanhamento das crianças da Educação Pré-escolar antes e ou depois do período 

diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção daquela, sob a 

supervisão pedagógica da educadora titular do grupo. 

Em cada Jardim de Infância terá lugar, no início do ano letivo, uma reunião de 

pais e encarregados de educação onde serão estabelecidas as normas de 

funcionamento da componente, os períodos em que serão abrangidos pela mesma, 

assim como, o horário adequado às necessidades reais das famílias de acordo com os 

meios disponíveis dentro do que é definido pelo Ministério da Educação e abaixo 

descrito. 

Para além da atividade letiva, salvaguardando o interesse das crianças, cada 

criança só deverá permanecer o tempo estritamente necessário face às necessidades 

da família. 

Objetivos 

1- Desempenhar uma função Socioeducativa, apoiando as famílias trabalhadoras 

com necessidade de prolongamento do horário letivo. 

2- Articular a componente educativa com as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de forma a favorecer a formação e o desenvolvimento equilibrado da 

criança.  

3- Proporcionar tempos de convívio e de fruição por parte da criança. 

Condições de admissão  

a) As AAAF são, nos termos da legislação em vigor, de frequência facultativa. 

b) A inscrição nas AAAF é feita no ato da matrícula da criança no Agrupamento de 

Escolas, mediante a apresentação de documento comprovativo do horário do 

encarregado de educação emitido pela entidade patronal, de modo a que as 

crianças não permaneçam para além do tempo razoável e necessário ao seu bem-
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estar, conforme legislação em vigor. 

c) Qualquer criança pode beneficiar dos serviços prestados nas Atividades de 

Animação e de Apoio à Família, no Jardim de Infância em que está oficialmente 

inscrita, desde que necessite efetivamente dos mesmos. As inscrições só são 

válidas para o ano letivo em questão. 

d) Cabe ao estabelecimento de ensino e ou ao Órgão de Gestão aprovar a sua 

inscrição no prolongamento de horário. 

e) As crianças, que entram pela primeira vez para o Jardim de Infância, se possível, só 

deverão frequentar o prolongamento de horário após o início das atividades 

letivas e depois de uma adequada adaptação. 

f) As crianças que não estejam inscritas nas Atividades de Animação e de Apoio à 

Família apenas podem frequentar a mesma no horário correspondente à 

componente letiva. 

Requisitos de frequência e inscrição no mês de julho  

a) A frequência das AAAF durante o mês de julho depende da formalização de 

inscrição até ao dia 15 de maio, devendo o encarregado de educação indicar o 

número de semanas pretendido.  

b) Para efeitos do número anterior, o custo do serviço é semanal, correspondendo o 

pagamento de cada semana a 25% do valor da comparticipação mensal.  

c)  A frequência das AAAF no mês de julho só será validada mediante o pagamento 

antecipado do número de semanas pretendido, devendo este efetivar-se até ao 

dia 15 de junho. 

d) Em caso de desistência, comunicada até ao dia 30 de junho, ou ausência igual ou 

superior a 1 semana, desde que devidamente justificadas, o montante entretanto 

pago será restituído. 

Organização das AAAF  

a) As AAAF são planificadas anualmente pelos órgãos competentes dos 

Agrupamentos de Escolas, em articulação com a Câmara Municipal, tendo em 

conta as necessidades das crianças e das famílias. 

b) A educadora titular de grupo é responsável pela supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das AAAF durante a componente educativa, tendo 

em vista garantir a qualidade das mesmas. 
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c) Para efeitos do número anterior, a supervisão pedagógica e o acompanhamento 

das AAAF realizadas no âmbito da componente não educativa compreendem: 

i. a programação das atividades; 

ii. o acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos 

dinamizadores, pais e encarregados de educação e Câmara Municipal; 

iii. a avaliação da sua realização. 

a) A Câmara Municipal, no âmbito das suas atribuições, é responsável pela: 

i. gestão do pessoal não docente afeto ao desenvolvimento das AAAF nos 

jardins de infância; 

ii. gestão das atividades a desenvolver em articulação com os agrupamentos de 

escolas durante o ano letivo e nos períodos de interrupção da componente 

educativa e mês de julho; 

iii. aquisição dos materiais didático-pedagógicos e equipamentos para as AAAF; 

iv. fornecimento de lanche, que será sempre um lanche saudável. 

Funcionamento das AAAF 

a) As AAAF só poderão funcionar com um número mínimo de 15 crianças. 

b) Nos casos em que o número de inscrições seja inferior a 15, os agrupamentos de 

escolas, em articulação com a Câmara Municipal, e depois de ouvidos os 

encarregados de educação, poderão decidir pela concentração das crianças numa 

sala que no respetivo agrupamento de escolas reúna condições para o efeito. 

c) De igual modo no mês de julho, e sempre que o número de crianças a frequentar 

seja inferior a 15, as AAAF, por razões de otimização de recursos, serão 

concentradas num único espaço em cada um dos agrupamentos de escolas. 

d) Nas situações previstas nos números 2 e 3, a Câmara Municipal assegurará, se 

necessário, o transporte das crianças para o local de funcionamento das AAAF. 

e) No decurso do ano letivo, e sempre que não funcione a componente educativa, 

será assegurado, temporariamente e até à resolução da situação pelo órgão 

competente do agrupamento de escolas, o funcionamento das AAAF para todas as 

crianças matriculadas no jardim de infância. 

f) O atraso na recolha das crianças para além do horário definido para 

funcionamento das AAAF, no limite de 3/mês, implicará a suspensão imediata da 

frequência das atividades no ano letivo em curso. 
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Horário de funcionamento  

a) As AAAF funcionam todos os dias úteis, com exceção dos feriados nacionais, 24 de 

junho (feriado municipal), 24 e 31 de dezembro. 

b) Sem prejuízo do número anterior as AAAF tem início no primeiro dia útil de 

setembro e o início do ano letivo; Natal, Carnaval e Páscoa, de acordo com o 

calendário definido anualmente por despacho do Ministério da Educação; Termina 

o final do ano letivo a 31 de julho. 

c) O horário de funcionamento das AAAF é fixado no início de cada ano letivo pelo 

Agrupamento de Escola, em articulação com a Câmara Municipal, não devendo 

ultrapassar as 40 horas semanais, nos termos da legislação em vigor. 

d) Nas situações em que se verifique a necessidade de funcionamento das AAAF para 

além das 40 horas semanais, deve o órgão competente do Agrupamento de 

Escolas solicitar autorização aos respetivos serviços regionais de educação. 

e) Nas interrupções da atividade educativa e no mês de julho, o horário de 

funcionamento das AAAF será ajustado às necessidades comprovadas das famílias, 

observado o disposto nas “Condições de admissão”. 

f) Nas situações a que se refere “Requisitos de frequência e inscrição no mês de 

julho”, será garantido o funcionamento das AAAF para as crianças nelas inscritas. 

Para as restantes, será assegurado apenas no período de tempo correspondente 

ao da atividade educativa. 

Comissão de Avaliação 

a) Com o objetivo de avaliar o funcionamento das AAAF em cada um dos 

agrupamentos de escolas será constituída uma Comissão de Avaliação. 

b)  Integram a Comissão de Avaliação um representante da Câmara Municipal, um 

representante do Agrupamento de Escolas e um representante das Associações de 

Pais. 

c) À Comissão de Avaliação compete em cada ano letivo, avaliar, emitir parecer, e 

apresentar sugestões de melhoria sobre o funcionamento das AAAF. 
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Comparticipação familiar  

A comparticipação familiar é o valor mensal pago pelo encarregado de educação 

pela frequência das AAAF, calculado nos termos do Despacho Conjunto nº 300/97, de 

9 de setembro de 1997. 

 

a) O valor mensal da comparticipação familiar é calculado pelos Serviços 

competentes da Câmara Municipal com base nos escalões de rendimento per 

capita do agregado familiar indexado à remuneração mínima mensal (RMM), 

definidos pelo Despacho Conjunto n.º 300/97, de 4 de setembro. 

Do exposto resultam 5 Escalões, convertidos nos valores constantes da tabela de 

comparticipações infra:  

 Escalões Valor máximo da 
Comparticipação Mensal 

1º até 30% da RMM Gratuito 

2º >30% até 50% da RMM €9,00 

3º >50% até 70% da RMM €16,00 

4º >70% até 100% da RMM €26,00 

5º >100% da RMM €31,00 
 

b) Para o efeito do disposto no número 1, o encarregado de educação no ato da 

matrícula deverá preencher o impresso de ação social escolar e apresentar os 

documentos nele referidos de acordo com a sua situação familiar. 

c)  A não apresentação dos documentos comprovativos da situação familiar 

inviabilizará o cálculo da comparticipação, pelo que a criança será 

automaticamente posicionada no 5º Escalão da Tabela de Comparticipações. 

d) Depois de analisados os pedidos de candidatura no âmbito da ação social escolar, 

o agrupamento de escolas afixará em lugar visível, em cada um dos jardins de 

infância, a listagem nominal das crianças a frequentar as AAAF com indicação do 

escalão atribuído. 

e) Sempre que se verifique alteração da situação socioeconómica do agregado 

familiar, o encarregado de educação deverá fazer prova da nova situação junto do 

agrupamento de escolas, que a remeterá à Câmara Municipal para análise e 

recálculo do valor da comparticipação. 

f) Se houver lugar a reposicionamento de escalão, a alteração da comparticipação 

familiar tornar-se-á efetiva no mês seguinte ao da entrega da documentação. 

g) O valor da comparticipação familiar é fixo e mensal, a suportar pelo período de 10 
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meses, de setembro a junho, e não inclui o valor das refeições. 

h) Em caso de ausência por um período igual ou superior a 1 semana, quando 

devidamente justificada, será aplicada uma redução de 25%/semana ao valor da 

comparticipação mensal, com efeitos no mês seguinte. 

i) Para as famílias com mais de uma criança a frequentar as AAAF haverá lugar a uma 

redução de 30% no valor da comparticipação mensal. 

j) Para as famílias que apenas necessitem de apoio no período antes do início da 

atividade educativa o serviço é gratuito; nos casos em que só necessitem das AAAF 

após o fim da atividade educativa a comparticipação é paga na íntegra. 

k) Qualquer caso omisso será analisado pelo Órgão de Gestão e Educadora/s do 

Jardim de Infância. 

Competências dos Agrupamentos de Escolas 

a) No âmbito das AAAF, compete aos agrupamentos de escolas: 

I. proceder ao preenchimento e atualização do registo biográfico dos utilizadores 

do serviço na plataforma informática disponibilizada pela Câmara Municipal. 

II. indicar o responsável que em cada jardim de infância assegurará o registo diário 

de assiduidade, nos períodos letivos e de interrupção letiva, na plataforma 

informática. 

Fatura/Recibo 

a) À Câmara Municipal compete providenciar no sentido da emissão das faturas 

mensais devidas pela frequência das AAAF. 

b) Na fatura/recibo constará o montante a liquidar, o prazo e o modo de pagamento. 

c) No caso da existência de valores em dívida referentes a períodos de faturação 

anteriores, constará ainda um extrato de conta com indicação do número de 

fatura, período a que se reporta, valor em dívida e bem assim o prazo e modo de 

pagamento. 

d) A fatura emitida mensalmente é válida como recibo após boa cobrança, pelo que 

não será emitida declaração para efeitos de IRS. 

Prazo e modalidades de pagamento 

a) O pagamento da AAAF deverá ser efetuado no prazo máximo de quinze dias 

úteis, contados da data de emissão da fatura/recibo. 

b) No decurso do prazo a que se refere o número 1, o pagamento do serviço 
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poderá ser feito através de: 

- Multibanco; 

- Pontos Payshop; 

- Postos de Correio: 

- Tesouraria do Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal. 

c) Findo o prazo de pagamento, o débito pelo serviço de AAAF apenas poderá ser 

efetuado na Tesouraria do Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal. 

Incumprimento no pagamento 

Decorridos os prazos estipulados no artigo anterior, e mantendo-se o 

incumprimento no pagamento no final do ano letivo a que as dívidas dizem respeito, 

será o processo remetido para execução fiscal. 

Contencioso Fiscal 

a) Compete ao Serviço de Execução Fiscal da Câmara Municipal a cobrança 

coerciva de dívidas à Autarquia decorrentes do incumprimento no pagamento 

do serviço de AAAF, nos termos da legislação em vigor. 

b) As reclamações e impugnações contra a liquidação e cobrança de taxas e 

demais rendimentos gerados em relação fiscal são deduzidos perante a Câmara 

Municipal. 

Desistência e Ausência Prolongada e Injustificada 

a) Em caso de desistência, deverá o encarregado de educação comunicar essa 

intenção, por escrito e com a antecedência mínima de 5 dias úteis, à 

educadora titular do grupo, que a remeterá para o agrupamento de escolas, 

que por sua vez dará conhecimento à Câmara Municipal. 

b) A não comunicação da desistência nos termos do número anterior implica o 

pagamento da comparticipação familiar até formalização da mesma. 

c) Sem prejuízo do disposto no número anterior, a ausência injustificada por um 

período superior a 15 dias úteis implica anulação da inscrição na AAAF. 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico  

A entrar em vigor no ano letivo 2016/2017 
 

O Diretor 
 

_____________________________________ 
(Dr. José Armindo Pinto Pinheiro) 
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JARDIM DE Nª Sª DA CONCEIÇÃO 
Pessoal envolvido nas Atividades de Animação e de Apoio à Família 

 

RECURSOS HUMANOS 

Manhã 

07.30h – 09.00h 

Nº de crianças: 14 

Assistente operacional: 
Jorge e Fernanda 
 

Almoço 

12.30h – 14.00h 

Nº de crianças: 12 

Assistente operacional: 
Fernanda e Cristina 
 

AAAF 

15.30h – 18.30h 

Nº de crianças: 12 

Assistente operacional: 
Cristina e Alcino 

 

 

Espaços utilizados 

Sala AAAF, refeitório, polivalente, biblioteca, jardim interior e espaço 

exterior do estabelecimento de ensino. 

 

Planificação das Atividades de Animação e de Apoio à Família  

 Manhã Tarde 

2ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Parque exterior  
Sessão de movimento  
Atividades livres na sala AAAF   
Preparação para a saída   

3ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Parque exterior 
Canções/Música 
Atividades livres na sala AAAF 

4ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Parque exterior  
Dança 
Atividades livres na sala AAAF   
Preparação para a saída  

5ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Parque exterior  
Arca da trapalhada: 
histórias/dramatizações/fantoches 
Atividades livres na sala AAAF   
Preparação para a saída  

6ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Parque exterior  
Natação 
Preparação para a saída  



Projeto de Prolongamento de Horário – Jardim de Infância de Nª SRª DA CONCEIÇÃO 

  
Rua de Lemos, FERMENTÕES, GUIMARÃES 4800-137  

Email:   efermentoes@mail.telepac.pt   –  TELEF. 253 559260 – 
FAX 253 557952 

Página 3 

 

Listas de crianças que frequentam as Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(Manhã):  

JCO1 

1. Adosinda Pires da Silva  

2. Angélico Rafael Montolha Miguel 

3. Beatriz Almeida Ribeiro 

4. Helder Isaías Dias Gonçalves Pinto 

5. Irina Josiane Maia Salazar Dias 

6. João Pedro Aniceto Vieira 

7. Luana Serena Monteiro Miguel 

8. Mariana  

9. Miguel Angelo Oliveira Cardoso 

10. Naomi de Oliveira Castro 

11. Rosa Angelica Carvalho da Cruz 

12. Rúben Micael Peixoto Castro 

13. Sara Maria Anjos da Silva 

 

 

Listas de crianças que almoçam: 

JCO1 

1. Adosinda Pires da Silva  

2. Angélico Rafael Montolha Miguel 

3. Beatriz Almeida Ribeiro 

4. Helder Isaías Dias Gonçalves Pinto 

5. Irina Josiane Maia Salazar Dias 

6. João Pedro Aniceto Vieira 

7. Luana Serena Monteiro Miguel 

8. Naomi de Oliveira Castro 

9. Rosa Angelica Carvalho da Cruz 

10. Rúben Micael Peixoto Castro 

11. Sara Maria Anjos da Silva 
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Listas de crianças que frequentam as Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(Tarde):  

JCO1 

1. Adosinda Pires da Silva  

2. Angélico Rafael Montolha Miguel 

3. Helder Isaías Dias Gonçalves Pinto 

4. Irina Josiane Maia Salazar Dias 

5. João Pedro Aniceto Vieira 

6. Luana Serena Monteiro Miguel 

7. Mariana  

8. Miguel Angelo Oliveira Cardoso 

9. Rosa Angelica Carvalho da Cruz 

10. Rúben Micael Peixoto Castro 

11. Sara Maria Anjos da Silva 

 

Horário de funcionamento  

Manhã    07.30h   09.00h 

Refeição 12.30h  14.00h 

Tarde    15.30h   17.30h 

 

Períodos de encerramento  

Mês de Agosto 

 

Pessoal envolvido nas Atividades de Animação e de Apoio à Família  

 

Entidades responsáveis Nomes 

DIRECÇÃO EXECUTIVA 

Coordenadora Estabelecimento/Núcleo  Manuela Salgado 

Educadora  Augusta Sousa  

Assistentes operacionais 

 Jorge 

 Fernanda 

 Cristina  

 Alcino 

Professores/Monitores 
 Informação/dados da Câmara Municipal 
de Guimarães 
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JARDIM DE CANEIROS 

Pessoal envolvido nas Atividades de Animação e de Apoio à Família  

RECURSOS HUMANOS 

Manhã 
07.30h – 09.00h 

Nº de crianças: 26 

Assistentes operacionais: 
- Cristiana Oliveira 
- Helena (faz o 
acompanhamento no 
transporte das crianças de 
Penselo para Caneiros). 

Almoço 
12.30h – 14.00h 

Nº de crianças: 26 

Assistentes operacionais: 
- Cristiana Oliveira 
- Liliana Pesqueira 
 
 

AAAF 
15.30h – 19h 

Nº de crianças: 25 

Assistentes operacionais: 

-Liliana Pesqueira 
-Helena (faz o 
acompanhamento no 
transporte das crianças de 
Caneiros para Penselo). 

 

Espaços utilizados 

Sala, refeitório, polivalente e espaço exterior do estabelecimento de 

ensino 
 

Planificação das Atividades de Animação e de Apoio à Família  
 

 Manhã Tarde 

2ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Parque exterior  
Sessão de movimento  
Atividades livres na sala AAAF 
Preparação para a saída 

3ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Parque exterior 
Arca da trapalhada: 
histórias/dramatizações/fantoches 
Atividades livres na sala AAAF 
Preparação para a saída  

4ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Natação 
Preparação para a saída  

5ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche Parque exterior  
Dança 
Atividades livres na sala AAAF 
Preparação para a saída  

6ª Feira 

Acolhimento  
            07:30h  - 09:00h 
Ativ. Livres  

Lanche  
Parque exterior  
Canções/Música/… 
Atividades livres na sala AAAF   
Preparação para a saída  
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  Listas de crianças que frequentam as Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(Manhã) 

 

JC1 
1.Ana Vitoria Cunha Sousa  
2.Debora Eduarda Fernandes Freitas  
3.Filipa Isabel Atilano da Silva  
4.Francisco José Guimarães Ferreira  
5.Gabriel Tytarchuk Leite  
6.Gonçalo Freitas Salgado  
7.Helder André Cruz Mendes  
8.Lara Patrícia Alves Fernandes  
9.Leonel Avelino da Silva 
10.Luis Afonso Ramos de Castro  
11.Maria Vitória Cunha da Costa  
12.Marta Leonor Silva da Cunha e Castro  
13.Paulo Jorge Pereira de Freitas  
14.Rodrigo Martins Lopes 
 

  Listas de crianças que frequentam as Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(Manhã) 

 
JC2 

1.Afonso Rodrigues Ribeiro  
2.André Viagem Fernandes Ribeiro  
3.Carin Leonor Fernandes Ferreira  
4.Eva Filipa Faria Pinto Salvador  
5.Hugo Miguel Freitas Ascenção  
6.Henrique Salgado 
7.João Gonçalo Salgado  
8.Luis Afonso Machado Soutinho  
9.Matilde Teixeira da Silva  
10.Rafael Dinis Gonçalves da Silva  
11.Rodrigo Manuel Guerra Ribeiro Mendes  
12.Rui Alexandre Dias Moura  
13.Laura Filipa Matos Pereira  
14.Maria Carvalho Lobo 
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Listas de crianças que almoçam  

 
JC1 

1.Ana Vitoria Cunha Sousa  
2.Debora Eduarda Fernandes Freitas  
3.Filipa Isabel Atilano da Silva  
4.Francisco José Guimarães Ferreira  
5.Gabriel Tytarchuk Leite  
6.Gonçalo Freitas Salgado  
7.Helder André Cruz Mendes  
8.Lara Patrícia Alves Fernandes  
9.Leonel Avelino da Silva 
10.Maria Vitória Cunha da Costa  
11.Marta Leonor Silva da Cunha e Castro  
12.Paulo Jorge Pereira de Freitas  
13.Rodrigo Martins Lopes 
 

 
 

Listas de crianças que almoçam  

JC2 

1.Afonso Rodrigues Ribeiro  
2.André Viagem Fernandes Ribeiro  
3.Carin Leonor Fernandes Ferreira  
4.Eva Filipa Faria Pinto Salvador  
5.Hugo Miguel Freitas Ascenção  
6.Henrique Salgado 
7.João Gonçalo Salgado  
8.Luis Afonso Machado Soutinho  
9.Matilde Teixeira da Silva  
10.Rafael Dinis Gonçalves da Silva  
11.Rodrigo Manuel Guerra Ribeiro Mendes  
12.Rui Alexandre Dias Moura  
13.Laura Filipa Matos Pereira  
14.Maria Carvalho Lobo 
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Listas de crianças que frequentam as Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(Tarde):  

JC1 

1.Ana Vitoria Cunha Sousa  
2.Filipa Isabel Atilano da Silva  
3.Francisco José Guimarães Ferreira  
4.Gabriel Tytarchuk Leite  
5.Gonçalo Freitas Salgado  
6.Helder André Cruz Mendes  
7.Lara Patrícia Alves Fernandes  
8. Leonel Avelino da Silva 
9.Luis Afonso Ramos de Castro  
10.Maria Vitória Cunha da Costa  
11.Marta Leonor Silva da Cunha e Castro  
12.Paulo Jorge Pereira de Freitas  
13.Rodrigo Martins Lopes 
 

Listas de crianças que frequentam as Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(Tarde):  

JC2 

1.Afonso Rodrigues Ribeiro  
2.André Viagem Fernandes Ribeiro  
3.Carin Leonor Fernandes Ferreira  
4.Eva Filipa Faria Pinto Salvador  
5.Hugo Miguel Freitas Ascenção  
6.Henrique Salgado 
7.João Gonçalo Salgado  
8.Luis Afonso Machado Soutinho  
9.Matilde Teixeira da Silva  
10.Rafael Dinis Gonçalves da Silva  
11.Rodrigo Manuel Guerra Ribeiro Mendes  
12.Rui Alexandre Dias Moura  
13.Laura Filipa Matos Pereira  
 

Horário de funcionamento  

Manhã    07.30h   09:00h 

Refeição 12h.30h  14:00h 

Tarde    15h.30h   19:00h 
 

Períodos de encerramento  

Mês de Agosto 
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Pessoal envolvido nas Atividades de Animação e de Apoio à Família  

 

 

Entidades responsáveis Nomes 

DIREÇÃO EXECUTIVA 

Coordenadora Estabelecimento/Núcleo  Madalena Jesus M V Jacinto Ferreira  

Educadoras 
 Maria de Fátima Ribeiro 

 Sónia Vasconcelos 

Assistentes Operacionais 
 Cristiana Oliveira 

 Liliana Pesqueira 

Professores/Monitores 
Informação/dados da Câmara Municipal de 
Guimarães 


