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ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 
 

A NATUREZA DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
 

A evolução do quadro social e familiar tem influenciado as medidas de orientação política, no que diz 

respeito à educação pré - escolar, já que aquela nos dá conta de alterações na sua organização ao longo dos 

últimos anos. 

Em sequência, foi determinado que “os estabelecimentos de educação pré-escolar devem adotar um 

horário adequado (…) no qual se prevejam períodos específicos para o desenvolvimento de atividades de 

animação e de apoio às famílias, tendo em conta as necessidades destas”.  

Define-se como principal objetivo o “fruir” por parte da criança, aliado à sua segurança e bem-estar, 

privilegiando-se a livre escolha e a brincadeira espontânea, criando “condições favoráveis à qualidade de 

atendimento, em todo o tempo que a criança permanece na instituição.” 

 
 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 
 

 

Prolongamento Horário: Manhã e tarde 

 Antes e depois do horário curricular e nos 

períodos de interrupção das atividades 

educativas, em resposta às necessidades dos 

pais.  

Refeições: Almoço / Lanche 
 O serviço de refeições, tempo precioso de 

prazer / convívio e de múltiplas aprendizagens. 

Espaço (s) /Tempo / Atividades 

 Espaços “abertos” no interior ou no exterior, 

promovendo atividades livres / organizadas. 

 Atividades supervisionadas e avaliadas pelo 

educador de forma a garantir a qualidade das 

atividades desenvolvidas. 

 Clima securizante em função do bem-estar das 

crianças. 
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A organização da componente de apoio à família é baseada na procura das soluções mais adequadas, 

dependem dos contextos sociais e familiares e, também, das características de cada instituição. 

Será a instituição que deve encontrar, tendo em conta as suas características, as da comunidade em que 

está inserida e as da população que atende, as soluções mais pertinentes. 

 

 

Legislação 

As principais orientações normativas relativas a esta componente, estão consagradas nos seguintes 

documentos: 

 

Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, Lei-quadro da Educação Pré-Escolar, ponto 1, artigo 12.º, 

Portaria n.º 583/97, de 1 de Agosto, Horários dos estabelecimentos (mais de 40 horas semanais) 

Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, Regime jurídico do desenvolvimento da educação pré-escolar. 


