
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)

Ano Letivo 2022/2023

Informação aos Encarregados de Educação
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Encarregado de Educação 
Nome  

Grau de Parentesco N.º Contribuinte N.º BI / CC 
   

Morada  
Localidade  Código Postal      ____-___ 

Telefone Telemóvel E-mail 
   

Profissão Empresa Contato 
   

Pessoas autorizadas a levar e/ou ir buscar o aluno à escola: 
Nome:  Grau Parentesco:  

Nome:  Grau Parentesco:  

Nome:  Grau Parentesco:  

 
 
Indicação de alergias, intolerâncias 
alimentares ou outras indicações 
relevantes. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

Declaro sob compromisso de honra, que tomei conhecimento integral das normas
de funcionamento municipal das AAAF na rede pública do Concelho de Mora.

Data: ____/____/____

O Encarregado de Educação: ________________________________________________



 O QUE SÃO AS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA?
Consideram-se AAAF, as a�vidades de animação que permitem o acompanhamento das crian-
ças que frequentam os grupos do pré-escolar, antes e/ou depois da componente le�va

 QUEM SE PODE INSCREVER NAS AAAF?
Todas as crianças que frequentem os estabelecimentos de educação Pré-Escolar da rede pública 
do concelho de Mora e cujos encarregados de educação comprovem a necessidade deste apoio, 
via Declaração da En�dade Empregadora com indicação do respec�vo horário de trabalho, de 
todos os elementos a�vos que cons�teum o agregado familiar,

 COMO POSSO INSCREVER O MEU EDUCANDO NAS AAAF?
A inscrição nas AAAF é feita através do preenchimento de impresso próprio – Formulário de 
Inscrição nas AAAF (documento destacável em anexo).
O Formulário deverá ser entregue na Oficina da Criança ou através de email (iramalho@cm-mo-
ra.pt) até ao final do mês de Agosto.

 QUAL O CUSTO DA FREQUÊNCIA DAS AAAF? 
O Município de Mora assegura, a �tulo gratuito, a frequência das AAAF em todos os jardins-de-
-infância da rede pública do concelho.

 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AAAF
 Durante o período lec�vo as AAAF desenvolvem-se numa sala situada na escola;
 Tendo em conta as necessidades das crianças e famílias, as AAAF :
  São implementadas e dinamizadas pelo Município de Mora, com a supervisão   
   pedagógica do Agrupamento de Escola de Mora;
  São supervisionadas a nível pedagógico pelos educadores �tulares do grupo;
  Funcionam no período que antecedem e precedem as a�vidades le�vas,        
 incluindo a hora de almoço, até às 18h30;

NOTAS BREVES sobre as AAAF 
 As crianças que frequentarem as AAAF estão abrangidas pelo Seguro Escolar no período 
lec�vo;
 Nas interrupções le�vas, o Município de Mora terá oportunidade de fazer um seguro para 
esse período em par�cular para todas as crianças que mantenham a frequência das AAAF , 
mediante inscrição nos programas específicos a dinamizar pela Autarquia, através da Oficina 
da Criança;
 Os Pais e/ou pessoas autorizadas a irem buscar as crianças devem aguardar junto ao 
portão prinipal da Escola de Mora e no portão das escolas básicas das freguesias.
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Dados do Aluno 

Nome  

Data de 
Nascimento 

 Idade  Sexo M F 

Naturalidade  Nacionalidade  

N.º Cartão 
Cidadão 

 N.º Utente de Saúde  

Morada  

Localidade  Código Postal ____-___ 
 

Designação da AAAF 

Serviços Pretendidos 

 
1. Acolhimento

2. Prolongamento da Tarde
 

 

Pré-escolar 
 

OBS: 
 
Tem irmãos inscritos na CAF? __Sim __Não 

Nome: 
Turma: 

Informações Complementares 
Horários das valências da Oficina de Apoio à Família: 

  
 

 
Prolongamento - 15h30 às 18h30  

Lorem ipsum

Documentos a anexar à inscrição: 
• Declaração da Entidade Patronal onde 

conste o horário de trabalho. 

 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)

Entrega das crianças/Horário saída AAAFs  
Horário solicitado (Mora) :                      17h                             18h30

Tem necessidades educativas especiais? __Sim __Não

Se sim, indique o ano que frequenta

Acolhimento - 7h45

PRÉ-ESCOLAR
Mora Freguesias

Acolhimento - 8h30
Prolongamento - 17h30


