AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC’s) – ANEXO XII
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)

Atividades de
Enriquecimento
Curricular (AEC’s)
Artigo 1.º
Âmbito

O presente anexo ao Regulamento Interno aplica-se a todos os estabelecimentos de
educação e ensino do Agrupamento de Escolas de Real em tudo o que diga respeito às
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) e Componente de Apoio à Família
(CAF).
1. De acordo com a legislação em vigor, o programa das Atividades de
Enriquecimento Curricular é uma oferta de cariz universal e gratuito, não sendo a
participação dos alunos obrigatória. No entanto este programa, enquanto oferta
educativa da escola, deve ser entendido por todos os envolvidos como uma mais
valia, nomeadamente pelos professores, pessoal não docente, alunos e
encarregados de educação, devendo, durante o seu funcionamento, fazer-se
aplicar o(s) regulamento(s) em vigor no Agrupamento.
2. Servem as presentes normas para regular o funcionamento das atividades, no que
concerne às competências, direitos e responsabilidades de todos os intervenientes
envolvidos.
3. As disposições deste regulamento aplicam-se aos alunos que estejam matriculados
em qualquer um dos estabelecimentos de educação e de ensino do 1º ciclo que
integram o Agrupamento de Escolas de Real, bem como a qualquer atividade de
enriquecimento curricular, independentemente da sua natureza e tipologia.

Artigo 2.º
Entidades promotoras

Na qualidade de entidade promotora o Agrupamento de Escolas de Real irá desenvolver
o Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo, visando o
desenvolvimento das crianças e consequentemente o sucesso escolar futuro.
1. As atividades de Apoio ao Estudo no 1º CEB enquanto atividade de enriquecimento
curricular, é da responsabilidade do Agrupamento de Escolas de Real e dinamizado
pelo seu corpo docente.

Artigo 3.º
Inscrição e frequência
das AEC’s

De acordo com a legislação em vigor e os objetivos definidos no Projeto Educativo do
Agrupamento de Escolas de Real, as Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo
do Ensino Básico são: Educação Moral e Religiosa, Inglês, Expressão Musical, Atividade
Física e Desportiva, Expressão Dramática e Expressão Plástica.
1. A inscrição dos alunos nas Atividades de Enriquecimento Curricular é facultativa
por parte dos Encarregados de Educação e efetuada em prazo a fixar pelo
Agrupamento.
2. Findo o prazo para a inscrição, esta ficará condicionada à existência de vaga na
atividade para a qual se inscreve.
3. A inscrição nas atividades de enriquecimento curricular implica a obrigatoriedade
da sua frequência, conferindo ao aluno os direitos consagrados no Estatuto do
Aluno e Ética Escolar e no Regulamento Interno do Agrupamento, bem como a
obrigatoriedade de cumprimento dos deveres neles inscritos, sujeitando-se, ainda,
às matérias disciplinares regulamentadas.
4. A inscrição tem lugar na escola que o aluno frequenta, no início do ano letivo,
junto do professor titular de turma.
5. As AEC’s são gratuitas e de inscrição facultativa, cabendo aos pais e encarregados
de educação a tomada de decisão de inscreverem os seus educandos nas referidas
atividades.
6. A frequência nas AEC’s implica a obrigatoriedade do aluno se fazer acompanhar
pela caderneta escolar e pelo material solicitado pelos professores/dinamizadores
responsáveis pelas atividades.
7. A inscrição nas AEC’s pode cessar a todo o momento por comunicação escrita do
encarregado de educação ao professor titular de turma, dando lugar à desistência
do aluno por ação voluntária.
8. A desistência do aluno numa AEC determina a impossibilidade do aluno efetuar,
durante o ano letivo em curso, a sua reinscrição ou a inscrição em qualquer uma
das AEC’s em funcionamento.
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Artigo 4.º
Organização das AEC’s

1.
2.
3.

4.
5.

As atividades de enriquecimento curricular desenvolvem-se apenas durante os
períodos em que decorrem as atividades letivas.
Os horários do funcionamento das atividades deverão estar compreendidos,
preferencialmente, entre as 14:00 e as 17:30 horas.
Os docentes que asseguram as AEC’s registam nos respetivos suportes
administrativos o sumário das atividades realizadas e as faltas dos alunos,
designadamente livro de ponto do grupo/turma.
Os trabalhos realizados com os alunos no âmbito das AEC’s devem ser objeto de
divulgação junto da comunidade educativa.
Para optimização de recursos humanos pode haver, no máximo, até duas
flexibilizações do horário, por turma.

Artigo 5.º
Faltas dos professores

A ausência dos professores das AEC’s deverá obedecer aos seguintes procedimentos:
1. Em caso de se verificar a falta de algum professor das Atividades de
Enriquecimento Curricular, este deverá, sempre que possível, comunicar no dia
anterior até à hora de expediente para o Estabelecimento de Ensino e Escola Sede.
2. Quando não for, de todo, possível a substituição do professor, os alunos deverão
permanecer na Escola com uma atividade orientada sob supervisão de assistentes
operacionais, até ao fim do horário previsto.

Artigo 6.º
Faltas dos alunos

Uma vez inscritos os alunos estão obrigados a cumprir as normas de frequência e
assiduidade previstos no Regulamento Interno. A ausência dos alunos às AEC’s deve
obedecer aos seguintes procedimentos:
1. As matérias relacionadas com faltas dos alunos às AEC’s e procedimentos para a
sua justificação, designadamente no que diz respeito às obrigações dos pais e
encarregados de educação, são reguladas pelo Regulamento Interno do
Agrupamento em tudo igual às atividades curriculares disciplinares.
2. É considerado excesso grave de faltas às AEC’s quando for atingido o número de
faltas correspondente ao dobro do número de tempos letivos semanais por
atividade.
3. Nos termos do número anterior, os pais ou o encarregado de educação são
convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo professor titular de turma,
com o objetivo de se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento
efetivo do dever de frequência às AEC’s.
4. Sempre que um aluno ultrapasse um número total de faltas injustificadas
correspondente ao triplo de tempos letivos semanais das AEC’s em que está
inscrito, esgotadas as soluções preconizadas no ponto anterior, é excluído da
frequência dessa atividade.
5. A exclusão do aluno por excesso de faltas determina a impossibilidade do aluno
efetuar, durante o ano letivo em curso, a sua reinscrição ou a inscrição em
qualquer uma das AEC’s em funcionamento.

Artigo 7.º
Articulação

A articulação das AEC’s deve ser efetuada pelos professores das atividades de
enriquecimento curricular e os professores titulares de turma docentes, os grupos de
recrutamento/disciplinares e os departamentos curriculares.
3. Os professores das AEC’s reunirão, ordinariamente, com os professores titulares
das turmas, uma vez por período, para tratar de assuntos de natureza disciplinar,
articulação curricular, desenvolvimento dos trabalhos, das atividades ou outros e,
extraordinariamente, sempre que se considere necessário.
4. Reunirão ordinariamente, uma vez por período, com o respetivo grupo de
recrutamento/disciplinar para efetuar a articulação e, extraordinariamente, sempre
que necessário.
5. Reunirão com o respetivo Departamento Curricular, pelo menos, duas vezes por
ano letivo e sempre que se considere necessário.

Artigo 8.º
Supervisão
Pedagógica

É da competência dos professores titulares de turma assegurar a supervisão
pedagógica e o acompanhamento da execução das atividades de enriquecimento
curricular no 1º ciclo do ensino básico, tendo em vista garantir a qualidade das
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atividades, bem como a articulação com as atividades curriculares.
1. Por atividade de supervisão pedagógica deve entender-se a que é realizada no
âmbito da componente não letiva de estabelecimento do professor para o
desenvolvimento dos seguintes aspetos:
A. Programação das atividades;
B. Avaliação da sua realização;
C. Realização das atividades de apoio ao estudo;
D. Reuniões com os encarregados de educação, nos termos legais;
E. Observação das atividades de enriquecimento curricular.
2. A observação das AEC’s é da responsabilidade do professor titular de turma e tem
por finalidade:
A. A recolha de dados com vista à execução das atividades em curso e
sua articulação com a componente letiva;
B. A recolha de dados quanto à assiduidade, interesse, participação e
comportamento dos alunos;
C. A recolha de dados quanto ao ambiente educativo.
3. A fim de concretizar a observação das AEC’s, o professor titular de turma elabora o
seu planeamento trimestral, de modo a que cada atividade de enriquecimento
curricular possa ser observada, pelo menos, uma vez por mês.
4. As observações das AEC’s têm caráter presencial e implicam o registo, no
respetivo livro de ponto, do objeto da intervenção do professor titular de turma.
Artigo 9.º
Avaliação das AEC’s

A avaliação visa apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos
os alunos e expressa-se de forma descritiva, assumindo caráter contínuo e sistemático.
A avaliação das Atividades é da responsabilidade conjunta do professor da Atividade de
Enriquecimento Curricular e do professor titular da turma e deve ter em conta que:
1. Os alunos que frequentam as AEC’s são avaliados regularmente, tomando por
referência, entre outros, os seguintes parâmetros de avaliação: a assiduidade e a
pontualidade, o comportamento, a cooperação e o trabalho em grupo, a
participação e envolvimento nas atividades e o grau de aprendizagens realizadas.
2. Os resultados da avaliação serão dados a conhecer aos encarregados de educação,
pelo professor titular de turma, no final de cada período escolar.
3. A avaliação gera medidas de diferenciação pedagógica adequadas às
características dos alunos, às aprendizagens e competências a desenvolver.
4. No âmbito da supervisão pedagógica, as estruturas referidas neste regulamento
devem, no final do ano letivo, proceder a uma análise do funcionamento das
AEC’s, competindo ao professor titular de turma elaborar os respetivos relatórios.

Artigo 10.º
Atividades de
Animação e Apoio à
Família (AAAF) e
Componente de Apoio
à Família (CAF)

As atividades de animação e apoio à família (AAAF) no âmbito da educação préescolar e a componente de apoio à família (CAF) devem ser objeto de planificação pelos
órgãos competentes do agrupamento, tendo em conta as necessidades dos alunos e das
famílias em articulação com as autarquias.
As AAAF e a CAF incluem os serviços de refeição e prolongamento de horário:
O serviço de refeição deve ser feito em salas apropriadas ou adaptadas para o
efeito;
2. O prolongamento de horário deve ser efetuado em espaços, tanto quanto possível,
fora das salas de aulas e com materiais diversificados.
1.

Artigo 11.º
Definição

Artigo 12.º
Intervenientes AAAF e
CAF
Artigo 13.º
Organização da AAAF
e CAF

Na organização das AAAF e da CAF todos os intervenientes devem ser coresponsáveis: Direção do Agrupamento, educadores de infância, professores do 1.º
ciclo, pais e encarregados de educação e autarquia.
1.
2.
3.

Os horários são estabelecidos durante a primeira reunião de pais e terão em conta
as necessidades das famílias.
O recrutamento de pessoal e apetrechamento dos espaços é da responsabilidade
da autarquia.
A coordenação e organização pedagógica das atividades é da responsabilidade da
Direção do Agrupamento e dos coordenadores de estabelecimento.
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Artigo 14.º
Comparticipação

As comparticipações familiares relativas às atividades de animação e apoio à família
e componente de apoio à família regem-se pela legislação em vigor.
1. A legislação remete para a autarquia a competência para deliberar sobre a
comparticipação familiar.
2. A fixação do valor da comparticipação deve ser comunicada aos pais, pelo
responsável autárquico, na primeira reunião que tem lugar no início do ano lectivo
ou logo que o processo esteja concluído.

Artigo 15.º
Revisão

Este anexo está sujeito a revisão nos termos do artigo 69.º do Regulamento Interno
do Agrupamento de Escolas de Real do qual faz parte integrante.

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 31 de março de 2014
A Presidente do Conselho Geral
_______________________
Luísa Maria Barros Cruz
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