
 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 

Caro(a)  Encarregado(a)  de Educação, 

Ao longo dos anos a autarquia tem assumido a implementação das AAAF - Atividades de 

Animação e Apoio à Família (prolongamento de horário) nos jardins de infância da rede 

pública do concelho, afetando os recursos humanos necessários para o efeito.  

Contudo, de acordo com a transferência de competências para os municípios (prevista para o 

próximo mês de março) a câmara municipal assumirá a responsabilidade pela gestão dos 

equipamentos de ensino até ao secundário, bem como pelo respetivo pessoal não docente, 

pelo que a rentabilização e reafetação de recursos é uma tarefa necessária. 

Neste sentido, por forma a manter a qualidade do serviço prestado e reconhecendo o 

importante papel da comunidade educativa, nomeadamente associações de pais, no 

desenvolvimento das AAAF, é celebrado um protocolo entre a câmara municipal, a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 nº3 da Quinta do Conde e o 

agrupamento de escolas Michel Giacometti para dinamização das referidas AAAF, a partir de 

10 de janeiro e até final do ano letivo (julho/2022). 

Por conseguinte, deverão ser tidas em conta, pelos pais e encarregados de educação, as 

seguintes alterações, ao nível de procedimentos e dinâmicas dos dois jardins de infância 

do agrupamento de escolas Michel Giacometti:  

- Pagamentos e valor das mensalidades de prolongamento de horário (AAAF) – o valor da 

mensalidade não tem alteração, ou seja, corresponde ao valor definido e cobrado pela câmara 

municipal, durante o 1º período letivo. A partir de janeiro/2022, inclusive, será a Associação 

de Pais da EB1 nº 3 da Quinta do Conde que fará a cobrança das mensalidades, devendo o 

pagamento ser efetuado (na modalidade de pré pagamento) entre o dia 1 e o dia 8 de cada 

mês. 



 
 
 

- Pagamento do serviço de refeições escolares: as refeições (almoços) continuarão a ser 

cobradas, nos mesmos moldes, pela câmara municipal; 

- Atividades de animação – serão dinamizadas, semanalmente, entre as 15h30 e as 17h30, 

quatro atividades lúdico-expressivas (a indicar oportunamente pela Assoc. de Pais); 

 
- O acolhimento das crianças no periodo da manhã continuará a ser efectuado pelas assistentes 

atualmente afetas ao jardim de infância; 

- Nas pausas letivas, a dinamização das AAAF será assegurada das 8h00 às 18h30 pela 

Associação de Pais. 

 

Na certeza de merecer a vossa compreensão e colaboração, antecipadamente agradeço. 

 

 
Sesimbra,  17 de dezembro de 2021 

 

 

                                                         A vice-presidente, 

 

 

    Dra. Felicia Costa 

 


