
 

 
 

Horário dos Estabelecimentos de Ensino 
 
 
COMPONENTE LETIVA: 
 
Esta componente abrange um período de 25 horas, 
específicas para o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas, de acordo com as Orientações 
Curriculares da Educação Pré-Escolar. 
 
      

Horário 

Manhã 9h00 – 12h00 

Tarde 14h00 – 16h00 

 
 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF): 

 
Esta componente tem como objetivo suprir as 
necessidades das famílias, sendo da 
responsabilidade da autarquia a aquisição do 
espaço, material e a colocação das pessoas que 
asseguram esta componente. 
 
Este tempo tem como objetivo o “fruir” por parte 
da criança, aliado à sua segurança e bem-estar.  
Privilegia-se a livre escolha e a brincadeira 
espontânea. 
 
O horário desta componente é estabelecido no 
início de cada ano letivo, de acordo com as 
necessidades das famílias, com o horário  
compreendido entre as 7h00 da manhã e as 22h00 
da noite (horário diurno), desde que a Câmara 
Municipal da Covilhã assegure os recursos 
humanos. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
JARDINS DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO 

 

 

 

 
 

      
      JI Santo António                            JI Rodrigo   
 

     
     JI “A Lã e a Neve”                         JI Peraboa 
 

   
            JI Refúgio                           JI São Silvestre 

 

 
JI Boidobra 

 

 

 

 

 
 

 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã – 161159 
 Sede: Escola Básica Pêro da Covilhã – 310232 

Telf: 275320060 
http://www.aeperodacovilha.com 

 

 

 

                          

 

PRÉ - ESCOLAR 
 

    

       
                                            

 

 

“A infância do seu filho 

 é um tempo único” 
 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 Matrículas 

Conforme o Despacho nº 1-H/2016, de 14 de abril 
com vista à inscrição na educação pré-escolar, o 
pedido de matrícula deve ser efetuado, pela 
Internet, na aplicação informática disponível no 
Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt), com 
o recurso à autenticação através do cartão do 
cidadão ou, de modo presencial, nos Serviços 
Administrativos da escola sede do Agrupamento, 
de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00, de 15 
de abril até ao dia 15 de junho de cada ano letivo.  
É importante que seja respeitado este prazo uma 
vez que as matrículas feitas após o dia 15 de junho 
serão consideradas fora de prazo, perdendo assim 
as prioridades a que teriam direito. 
 

Documentos da criança a apresentar: 

. Cartão cidadão (original e fotocópia) 

. Boletim de Vacinas atualizado; 

 
Documentos dos pais e/ou encarregado de 
educação a apresentar: 

. Declaração da Segurança Social a certificar o 
escalão de Abono de Família. 

 
Documentos a preencher pelos pais e /ou 
encarregado de educação: 

. Boletim de inscrição nas Atividades de Animação e 
Apoio à Família (AAAF) e respetiva documentação 
nele solicitada (Câmara Municipal da Covilhã) 
 
 
O Projeto Educativo e o Regulamento Interno do 
Agrupamento podem ser consultados no 
endereço: http://www.aeperodacovilha.com 

 
 

 

Prioridades na matrícula na Educação Pré-Escolar 
 

1 — Na educação pré -escolar, as vagas existentes 
em cada estabelecimento de educação, para 
matrícula ou renovação de matrícula, são 
preenchidas de acordo  com as seguintes 
prioridades: 
1.ª Crianças que completem os cinco e os quatros 
anos de idade até dia 31 de dezembro; 
2.ª Crianças que completem os três anos de idade 
até dia 15 de setembro; 
3.ª Crianças que completem os três anos de idade 
entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 
2 — No âmbito de cada uma das prioridades 
referidas no número anterior, e como forma de 
desempate em situação de igualdade, são 
observadas, sucessivamente, as seguintes 
prioridades: 
1.ª — Com necessidades educativas especiais de 
caráter permanente, de acordo com o artigo 19.º 
do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua 
redação atual; 
2.ª — Filhos de mães e pais estudantes menores, 
nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 
90/2001, de 20 de agosto; 
3.ª — Crianças com irmãos a frequentar o 
estabelecimento de educação pretendido; 
4.ª — Crianças cujos encarregados de educação 
residam, comprovadamente, na área de influência 
do estabelecimento de educação pretendido; 
5.ª — Crianças mais velhas, contando -se a idade, 
para o efeito, sucessivamente em anos, meses e 
dias; 
6.ª — Crianças cujos encarregados de educação 
desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de educação pretendido; 
7.ª — Outras prioridades e ou critérios de 
desempate definidos no regulamento interno do 
estabelecimento de educação e de ensino. 

 

 
A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
Promove o desenvolvimento pessoal e social da 
criança com base em experiências de vida 
democrática, numa perspetiva de educação para 
a cidadania;  

  
Fomenta a inserção da criança em grupos sociais 
diversos, no respeito pela pluralidade das 
culturas, favorecendo uma progressiva 
consciência como membro da sociedade;  

  
Contribui para a igualdade de oportunidades no 
acesso à escola e para o sucesso da 
aprendizagem;  

    
Estimula o desenvolvimento global de cada 
criança, no respeito pelas suas características 
individuais, incutindo comportamentos que 
favoreçam aprendizagens significativas e 
diversificadas; 

        
Desenvolve a expressão e a comunicação 
através de linguagens múltiplas como meios de 
relação, de informação, de sensibilização estética 
e de compreensão do mundo; 

 
Desperta a curiosidade e o espírito crítico; 

      
Proporciona a cada criança condições de bem-
estar e segurança designadamente no âmbito da 
saúde individual e coletiva; 

 
Procede à despistagem de inadaptações, 
deficiências e precocidades, promovendo a 
melhor orientação e encaminhamento da 
criança; 
 
 Incentiva a participação das famílias no processo  
educativo e estabelece relações de efetiva 
colaboração com a comunidade. 

http://www.portaldasescolas.pt/
http://www.aeperodacovilha/

