


REGULAMENTO 

Atividad�s de Animação e Apoio à Fa�rlia e Componente de Apoio à .Família 
1 

Nota Justificativa 

. 1 

É objetivo do Município de Penela e do Agrupamento de Escolas dé Infante D. Pedro de 
Penela assegurarem a oferta e o acompanhamento dos alunos, do ensine pré-escolar e 1º ciclo, 
nos períodos para além da componente curricular e durante as atividades da interrupção letiva. 
Não obstante, é apanágio do promotor a oferta de um serviço de qualidade, que estabeleça 
relações positivas entre a escola e a família d,os alunos e a comunidade local. Desta forma estes 
serviços assentam no fornecimento de refeições e de atividades de apoio socioeducativo, 
proporcionando o funcionamento dos estabelecimentos para além do horário letivo. 

O presente regulamento foi elabora.do com base na Portaria nº 644-A/2015 de 24 de 
Agosto, e no Decreto-Lei nº 21 /2019 de 30 de janeiro. 

Artigo 1º 

Definição 

1. As atividades de Animação e Apoio à Família e de Componente de Apoio à Família
destinam-se a assegurar o acompanhamento dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo do
ensino básico antes e/ou depois da componente curricular e atividades de
enriquecimento curricular, bem como durante o período de interrupção letiva.

2. As atividades de Animação e Apoio à Família e de Componente de Apoio à Família
podem compreender serviço de almoço, atividades de animação socioeducativa e transportes. 

Artigo 2° 

Objetivo 

As atividades de Animação e Apoio à Família e de Componente de Apoio à Família 
revestem exclusivamente um caráter lúdico e facilitador operacional, no que respeita ao 
contexto socioeducativo de cada família. 

Artigo 3º 

Fundamento 

Constitui fundamento para a necessidade de implementação das atividades de 
Animação e Apoio à Família e de Componente de Apoio à Família a necessidade de criar uma 
resposta para o horário não letivo dos alunos do Agrupamento de Escolas de Infante D. Pedro 
de Penela; 

Artigo 4° 

Responsabilidade 

1. O regime de funcionamento das atividades de Animação e Apoio à Família e de
Componente' de Apoio à Família é implementado pelo município em parceria com o 
agrupamento de escolas; 

2. A criação e· manutenção das condições físicas e humanas para a execução das
atividades de Animação e Apoio à Família e da Componente de Apoio à Família são da 
responsabilidade da autarquia, em articulação com os órgãos competentes do agrupamento. 
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Artigo 23º 

Local de Pagamento 

A comparticipação familiar das referidas atividades poderá ser feita nas modalidades 
e/ou locais especificados nas faturas emitidas pelos serviços de contabilidade da Câmara 
Municipal de Penela. 

Artigo 24º 

Prazo de Pagamento 

1. A com participação familiar das referidas atividades, no mês a que se refere, é paga até ao 
último dia útil do mês seguinte. Por exemplo, a comparticipação do mês de fevereiro 
deverá ser liquidada até ao último dia do mês de março;

a) Sempre que a data limite acima referida coincida com sábado, domingo, ou feriado, o
prazo de pagamento é prorrogado para o dia útil imediatamente a seguir;

b) O não pagamento dentro dos prazos fixados no presente artigo faz incorrer os
pais/encarregado de educação no pagamento de juros de mora;

2. Verificando-se um atraso de pagamento em dois ou mais meses seguidos, os
pais/encarregado de educação serão contactados para regularizarem a situação e/ou, em caso 
de reincidência no atraso, a resolução da mesma competirá à Autoridade Tributária. 

CAPÍTULO li 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 25º 

Casos Omissos 

Compete ao/à diretor/a e ao Presidente da Câmara, sob proposta dos professores e 
ouvido o coordenador dos departamentos afetos, decidir sobre as situações omissas neste 
regulamento sem prejuízo da lei em vigor. 

Artigo 26º 

Revisão do Regimento 

Este regulamento será revisto anualmente, sempre que se considera oportuno ou se 
verifique alteração da legislação em vigor. 

Artigo 27º 

Entrada em Vigor 

As presentes normas entram em vigor no presente ano letivo. 

Penela, 1 de setembro de 2021 

Pelo Agrupamento de Escolas 
Infante D. Pedro de Penela 
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