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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 
Norma habilitante 

As presentes normas têm por base um conjunto de preceitos legais definidos pela legislação em 
vigor para esta matéria, bem como determinações decorrentes de opções tomadas pela Câmara 
Municipal de Vila Nova da Barquinha, tendo em conta os princípios gerais da equidade, da 
discriminação positiva e da solidariedade social, no sentido de criar melhores condições de 
aprendizagem e de proporcionar condições de equidade de oportunidades de acesso e sucesso 
educativo a todas as crianças; 
O desenvolvimento geral da educação pré-escolar, estabelecido na Lei Quadro Nº5/97, de 10 de 
fevereiro, e das regras constantes no Decreto-Lei Nº147/1997, de 11 de junho; 
O Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social e a Associação de Municípios Portugueses, o qual estabelece as condições 
de financiamento e participação da Câmara Municipal no programa, e que tem por base o 
Programa de Expansão e Desenvolvimento na Educação Pré-Escolar; 
A transferência de atribuições e competências para os municípios, em matéria de ação social e 
educação, prevista na Lei Nº75/2013, de 12 de setembro, e outra legislação específica sobre a 
matéria, onde se inclui o Decreto-Lei Nº21/2019, de 30 de janeiro; 
O regime aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, 
enquanto modalidades de apoio e complemento educativo, previstas no Decreto-Lei Nº55/2009, de 
2 de março, e outra legislação subsequente; 
As regras a observar na oferta das AAAF estabelecidas pela Portaria Nº644-A/2015, de 24 de 
agosto; 
O Despacho n.º 7255/2018, que procede à alteração do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, 
que regula as condições de aplicação das medidas de ação social escolar. 
 

Artigo 2º 
Âmbito e Objeto 

1. As presentes normas têm por objeto definir o funcionamento dos seguintes serviços: 
a. Prolongamento de Horário, que inclui as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 
para a educação Pré-Escolar; 
b. Refeições escolares para a educação Pré-Escolar e para o 1º Ciclo do Ensino Básico; 
c. Auxílios económicos para o 1º Ciclo do Ensino Básico; 
d. Transporte Escolar 
e. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para o 1º CEB; 

2. Os serviços referidos serão desenvolvidos nos estabelecimentos de pré-escolar e 1º Ciclo da 
rede pública do concelho de Vila Nova da Barquinha. 
 

Artigo 3º 
Inscrição 

1. Podem inscrever-se em qualquer das modalidades referidas no nº1 do artigo 2º, todas as 
crianças que frequentam o respetivo estabelecimento de educação e ensino. 
2. A inscrição é efetuada, anualmente, nos serviços de Educação do Município e decorre em 
simultâneo com o ato de matrícula no período legalmente definido por despacho publicado 
anualmente pelo Ministério da Educação. 
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Artigo 4º 
Conceitos 

 
1. Para efeitos do presente normativo considera-se: 

a. Agregado familiar - o conjunto de pessoas constituído pelo requerente, pelo cônjuge ou 
pessoa que com ele viva há mais de cinco anos em condições análogas, pelos parentes ou afins 
em linha reta ou até ao 3º grau da linha colateral, bem como pelas pessoas relativamente às 
quais, por força da lei ou de negócio jurídico que não respeite diretamente à habitação, haja 
obrigação de convivência ou de alimentos; 
b. Estabelecimentos de ensino - estabelecimentos de ensino que integram a rede pública, 
particular e cooperativa com contrato de associação e paralelismo pedagógico do ensino básico 
e secundário; 
c. Encarregado de educação - pais do estudante ou este quando maior de idade ou, ainda, 
outra(s) pessoa(s) ou Entidade devidamente credenciada por documento oficial comprovativo 
da tutela do estudante, nos termos da lei. 

 

CAPÍTULO II  
AAAF - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

 
Artigo 5º 
Âmbito  

As AAAF na Educação Pré-Escolar estão integradas no Prolongamento de Horário e visam apoiar as 
famílias através da implementação de um horário compatível com as suas reais e comprovadas 
necessidades, assegurando o acompanhamento das crianças antes e/ou depois do período diário 
de atividades educativas. 
 

Artigo 6º 
Funcionamento 

1. As AAAF serão desenvolvidas nos Jardins de Infância, antes das atividades educativas da manhã 
e depois das atividades educativas da tarde, nos seguintes períodos: 

a. 1º Período: das 07h45 às 09h00 
b. 2º Período: das 15h30 às 16h30 
c. 3º Período: das 16h30 às 17h30 
d. 4º Período: das 17h30 às 18h30 

2. O funcionamento do período de receção das crianças antes e depois das atividades educativas 
da manhã e da tarde apenas poderá ser garantido, se devidamente fundamentado, através de 
declaração relativa à atividade profissional de quem tenha a criança a seu cargo (agregado familiar). 
3. Poderão, ainda, ser tidas em consideração quaisquer outras situações das quais resulte, após 
análise social do agregado familiar, ser recomendável a frequência das AAAF pela criança em causa. 
4. Por constituir uma resposta às necessidades das famílias deverá ser sempre assegurado o 
funcionamento do serviço, salvo circunstâncias excecionais, nomeadamente, greve do pessoal 
docente e não docente. 
5. A distribuição do serviço não docente deve ser efetuada de acordo com as necessidades 
existentes, pelo que deverão ser equacionadas todas as possibilidades de resposta com vista à 
garantia do funcionamento do prolongamento de horário. 
6. O Prolongamento de Horário funciona de acordo com o calendário da Componente Educativa 
estabelecido para cada ano letivo. 
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7. O Prolongamento de Horário a implementar pelo Município dependerá do número de crianças 
inscritas (nunca inferior a seis). 
8. O número de crianças confinadas a cada Assistente Operacional é de doze. 

 
Artigo 7º 

Inscrições nas AAAF 
1. O calendário das inscrições será definido pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e 
pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, sendo coordenado com o calendário de 
matrículas da componente educativa, definido pelo Ministério da Educação. 
2. A inscrição no serviço está dependente da não existência de dívidas relativas a mensalidades 
anteriores. 
3. O serviço é contratualizado por um período compreendido entre o primeiro dia e o último dia de 
aulas da componente letiva. 
4. As inscrições entregues fora do prazo estipulado serão analisadas no prazo de 10 dias úteis. O 
início do fornecimento do serviço será efetuado após validação da mesma e dado conhecimento ao 
encarregado de educação. 
5. Nas situações onde exista um número limitado de vagas disponíveis, a admissão às Atividades 
de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar, obedece às seguintes preferências:  

a) A criança ter usufruído no ano letivo anterior dos serviços; 
b) A existência de irmãos a usufruir dos serviços. 

6. As situações excecionais serão objeto de avaliação específica. 
7. A inscrição será feita mediante a apresentação do boletim de inscrição, devidamente 
preenchido e assinado, bem como dos documentos, de carácter obrigatório, de acordo com o nº2 
da Portaria nº583/97, necessários à instrução do processo a definir anualmente. 

7.1.1.  Se o encarregado de educação optar por não assumir a aplicação do escalão máximo no 
serviço, deverá fazer referência no boletim de inscrição e entregar obrigatoriamente a 
seguinte documentação: 

7.1.1.1 Declaração de IRS do ano anterior onde constem os encargos discriminados 
com saúde e habitação, ou, na falta desta, apresentar declaração das Finanças em 
como o requerente possui isenção de IRS; 
7.1.1.2 Declaração passada pela entidade patronal ou serviço competente, onde 
deverá constar o local de trabalho dos pais, de quem tenha a regulação do poder 
paternal ou dos encarregados de educação, e respetivo horário. 

7.1.2. Se o encarregado de educação optar por assumir a aplicação do escalão máximo no 
serviço, deverá fazer referência no boletim de inscrição e entregar obrigatoriamente a 
seguinte documentação: 

7.1.2.1 Declaração passada pela entidade patronal ou serviço competente, onde 
deverá constar o local de trabalho dos pais, de quem tenha a regulação do poder 
paternal ou dos encarregados de educação, e respetivo horário. 

 
 

Artigo 8º 
Comparticipações familiares 

1. O valor da comparticipação familiar reflete o número de períodos de permanência no serviço, 
no mês anterior ao mês a que diz respeito o pagamento, de acordo com as presenças registadas. 
2. O valor da comparticipação é em função do rendimento per capita do agregado familiar, 
calculado de acordo com o disposto no Despacho Conjunto Nº300/97, de 9 de setembro. 
3. Nas situações de isenção de IRS, deverá ser entregue declaração emitida pelas Finanças, em 
como o requerente possui isenção de IRS. 
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4. Os encarregados de educação que não pretendam entregar qualquer documento para efeitos de 
cálculo terão que o assinalar no Boletim de Matrícula, em espaço próprio para o efeito, sujeitando-
se ao pagamento dos serviços na totalidade e de acordo com o escalão máximo. 
5. Calculado o rendimento per capita, conforme o nº1, determina-se o escalão e 
consequentemente o valor da comparticipação a pagar pelo encarregado de educação, de acordo 
com o Anexo I. 
6. Os valores a cobrar pelos serviços prestados serão atualizados em função da taxa de inflação, no 
início do ano letivo. Pode a Câmara Municipal deliberar pela não atualização, em atenção à 
conjuntura socioeconómica ou outros. 
 

Artigo 9º 
Desistência e faltas 

1. A desistência ou suspensão devem ser comunicadas por escrito, em formulário próprio, com 
uma antecedência mínima de 3 dias úteis em relação ao dia em que pretende interromper o 
serviço.  
2. No caso de suspensão, o retorno deverá ser comunicado por escrito, em formulário próprio, 
com pelo menos 2 dias úteis de antecedência. 
3. Nos dias em que não exista atividade letiva por falta de educador, a criança pode beneficiar da 
sua refeição e/ou AAAF, nas condições e horários habituais. 

 
Artigo 10º 

Horário de Funcionamento 
 

07H45 | 9h00 Entrada (para as crianças inscritas na AAAF) 

9h00 
Entrada (para crianças não inscritas na AAAF). Nota: Excecionalmente (para 
pais que entrem no trabalho às 9h00) as crianças podem ser entregues a partir 
das 8h45, havendo tolerância até às 9h15. 

12h00 | 13h30 Almoço 

15h30 | 15h45 

Saída (para quem não está inscrito nas AAAF). Só lancham na escola as crianças 
inscritas nas AAAF.  
As crianças inscritas nas AAAF que fiquem para o lanche só podem começar a 
sair a partir das 16h30. 

16h30 Saída das AAAF 

17h00 Saída das AAAF 

17h30 Saída das AAAF 

18h00 Saída das AAAF 

18h30 Saída das AAAF 

 
 

CAPÍTULO III 
SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E AUXÍLIOS ECONÓMICOS 

 
Artigo 11º 

Serviço de Refeições Escolares 
1. O fornecimento de refeições resulta de uma parceria entre o Município e o Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha, que visa assegurar à população escolar uma alimentação 
equilibrada e adequada às suas necessidades, assumindo-se como um fator que influencia de forma 
positiva as condições de aprendizagem. 
2. O valor da refeição é definido anualmente pelo Ministério da Educação. 
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3. Os alunos posicionados no escalão A ou B da Ação Social Escolar beneficiam de refeição gratuita 
ou de uma comparticipação de 50%, respetivamente. 
4. Os alunos não abrangidos pelos escalões mencionados no número anterior pagam pela refeição 
o valor anualmente fixado pelo Ministério da Educação. 
 

Artigo 12º 
Auxílios Económicos 

1. Os auxílios económicos prestados pelo Município destinam-se às despesas com material escolar 
dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
2. Esta modalidade de apoio consiste na atribuição de uma verba para aquisição de material 
escolar de desgaste, necessários ao desenvolvimento das atividades curriculares. 
3. O valor atribuído varia consoante o previsto em despacho publicado anualmente pelo Ministério 
de Educação, assim como o escalão em que os alunos se encontram posicionados. 

 
 

Artigo 13º 
Inscrição na unidade de Refeições Escolares 

1. O calendário das inscrições será definido pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e 
pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, sendo coordenado com o calendário de 
matrículas da componente educativa, definido pelo Ministério da Educação; 
2. A inscrição no serviço está dependente da não existência de dívidas relativas a mensalidades 
anteriores; 
3. O serviço é contratualizado por um período compreendido entre o primeiro dia e o último dia de 
aulas da componente letiva; 
4. A inscrição será feita mediante a apresentação do boletim de inscrição, devidamente 
preenchido e assinado, bem como dos documentos, de carácter obrigatório, de acordo com o nº2 
da Portaria nº583/97, necessários à instrução do processo a definir anualmente, a saber: 

4.1 Para as crianças que se inscrevem nos estabelecimentos de ensino da rede pré-escolar e 
1º Ciclo do Ensino Básico pela primeira vez ou com inscrição no ano transato: 

4.1.1. Se o encarregado de educação optar por não assumir a aplicação do escalão máximo 
no serviço, deverá fazer referência no boletim de inscrição e entregar obrigatoriamente a 
seguinte documentação: 
4.1.2 Declaração da entidade responsável pela atribuição do abono de família, referindo o 
respetivo escalão. 
4.1.3 Se o encarregado de educação optar por assumir a aplicação do escalão máximo no 
serviço, deverá apenas fazer referência no boletim de inscrição. 

 
Artigo 14º 

Regras relativas ao Fornecimento de Refeições Escolares 
1. Qualquer criança pode beneficiar do serviço de refeições, desde que: 

1.1. O estabelecimento de ensino que frequenta integre o serviço de almoço promovido pela 
Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha; 
1.2. Esteja inscrita, nos prazos definidos pelo Ministério da Educação, nas atividades letivas e as 
frequente com regularidade; 
1.3.  Tal sirva para salvaguardar situações de risco social identificadas pela Coordenação da 
Escola e avaliadas pelos Serviços Sociais do Município; 
1.4. Não tenha dívidas relativas a prolongamento de horário e refeições escolares de anos 
anteriores. 
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2. A sua admissão, quando proposta fora do ato de matrícula, pode ser efetuada durante todo o 
ano letivo. 
3. A organização do processo de fornecimento de refeições e o controlo financeiro são da 
responsabilidade do Município de Vila Nova da Barquinha. 
4. As inscrições deverão ser preenchidas pelos encarregados de educação, no ato da matrícula 
através do preenchimento de ficha própria para inserção de dados no sistema de apoio e gestão 
escolar do Serviço de Educação. 
5. Em caso de lotação excessiva, deverão ser previstos turnos, de modo a facilitar o serviço de 
refeições. 
6. A elaboração das ementas é da responsabilidade do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da 
Barquinha de acordo com orientações do Ministério da Educação. 
7. A ementa da semana deve estar afixada na escola, num local visível e acessível aos encarregados 
de educação, nas Plataformas de Ensino em uso pelo Município e Agrupamento de Escolas. 
8. Os encarregados de educação de crianças com restrições alimentares e intolerâncias a 
determinados alimentos devem apresentar comprovativo médico no respetivo estabelecimento de 
ensino ou nos Serviços de Educação do Município. 
9. Excecionalmente, podem ser servidas dietas sem apresentação de comprovativo médico, mas 
devidamente fundamentadas por escrito pelo encarregado de educação, em caso de: 

9.1. Questões ético-religiosas que implicam dietas especiais; 
9.2. Situações pontuais de convalescença por um período máximo de 2 semanas. 

10. A marcação das refeições nas escolas (requisição de almoços) é de carácter obrigatório para 
todos os alunos e poderá ser feita de duas formas: 

10.1. Na Plataforma de Ensino e Gestão em uso pelos Serviços de Educação do Município e 
neste caso é necessário solicitar aos serviços o acesso à plataforma. Os Encarregados de 
educação com acesso à plataforma ficam responsáveis pela marcação e desmarcação das 
refeições dos seus educandos. Nesta plataforma, para além da marcação/desmarcação de 
refeições, poderão extrair faturas e consultar notificações e ementas. 
10.2. Mensalmente, pelos encarregados de educação, em impresso próprio fornecido pelas 
Assistentes Operacionais dos estabelecimentos de ensino. Neste, serão assinalados os dias em 
que a criança pretende almoçar no mês posterior à marcação. A marcação deverá ser feita até à 
semana anterior ao início do mês a que dizem respeito as refeições. 

11. A marcação de presenças das crianças no serviço de refeições (assiduidades) é efetuada pelas 
Assistentes Operacionais do estabelecimento de ensino, na página do aluno no sistema de apoio e 
gestão escolar do Serviço de Educação. 
12. É possível a marcação/desmarcação de refeições no próprio dia (até às 10h) desde que o 
Encarregado de Educação o solicite pessoalmente ou por telefone à Assistente Operacional da 
escola responsável por esta gestão, devendo o estabelecimento de ensino registar de imediato 
estas alterações no sistema, tendo em conta que este ficará bloqueado a partir das 10h30. 
13. A marcação/desmarcação de refeições é de caráter obrigatório, independentemente o escalão 
em que o aluno se encontre posicionado. 
14. A marcação da refeição no próprio dia é acrescida de uma taxa adicional fixada, por despacho, 
pelo Ministério da Educação e publicada anualmente em Diário da República. 
15. As refeições requisitadas e não consumidas (falta de presença à refeição) terão que ser pagas, 
independentemente do escalão em que o aluno se encontre posicionado, sendo assumido o valor 
do escalão geral. 
 

Artigo 15º 
Comparticipação nas refeições escolares 
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1. A comparticipação nas refeições escolares será efetuada através do fornecimento de refeições 
aos alunos, em refeitórios escolares, segundo critérios que assegurem uma alimentação equilibrada 
e adequada às necessidades da população escolar. 
2. Os valores das comparticipações constantes no Anexo II que constitui o presente documento 
serão revistos anualmente, de acordo com legislação emanada pelo Ministério da Educação. 
3. O preço da refeição é igual para todos os estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e do Pré-Escolar. 
4. Os alunos abrangidos por medidas de apoio de ação social escolar beneficiam de uma redução 
de 100% e 50% no preço da refeição consoante sejam beneficiários, respetivamente, do escalão A 
ou do escalão B. 

 
Artigo 16º 

Situações excecionais 
1. Nas situações em que a condição atual do agregado familiar tenha sofrido alterações e não 
esteja ainda refletida no documento comprovativo do posicionamento nos escalões de abono de 
família emitido pelo serviço competente da Segurança Social ou nas situações em que, 
excecionalmente, não tenham sido posicionados em nenhum dos escalões do abono de família 
previstos, os encarregados de educação poderão solicitar a análise do processo através do 
preenchimento de impresso próprio para o efeito. 
2. O processo será alvo de avaliação socioeconómica, possibilitando a atribuição do(s) apoio(s) 
previstos nos artigos 11.º e 12.º do presente documento. 
3. A candidatura à reavaliação do processo deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

3.1  Apresentação dos documentos de identificação de todos os elementos do agregado familiar; 
3.2  Cópia da declaração de IRS do ano anterior onde constem os encargos discriminados com 
saúde e habitação, ou, na falta desta, uma declaração das Finanças em como o requerente 
possui isenção de IRS; 
3.3  Cópia da declaração comprovativa do posicionamento no escalão de abono de família, 
emitida pelo serviço competente da Segurança Social; 
3.4  Em caso de separação, cópia do comprovativo do exercício das responsabilidades parentais; 
3.5  Cópia de recibo de vencimento atualizado; 
3.6  Em caso de desemprego: 

3.6.1 Cópia do comprovativo de inscrição no IEFP; 
3.6.2 Cópia do comprovativo do subsídio de desemprego. 

3.7  Em caso de beneficiar de pensões ou prestações sociais, cópia dos comprovativos de 
pensões, complementos ou outras prestações sociais (Rendimento Social de Inserção, Prestação 
Social para Inclusão ou outras); 
3.8  Cópia dos comprovativos de despesas fixas mensais, nomeadamente renda de habitação, 
água, eletricidade, gás, medicação; 
3.9  Outros documentos adicionais que o encarregado de educação considere relevantes. 

4. De acordo com o número 1 do artigo 13.º do Despacho nº 7255/2018 de 31 de julho, que 
procede à alteração do Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho que por sua vez regula as 
condições de aplicação das medidas de ação social escolar, os alunos de educação inclusiva com 
necessidades educativas especiais de caráter permanente com programa educativo individual, 
abrangidos também pelo Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, no âmbito da Ação Social Escolar, 
deverão ser posicionados no escalão mais favorável. 
5. Os alunos oriundos de agregados familiares posicionados no escalão B, em que um dos 
progenitores se encontre em situação de desemprego involuntário há mais de 3 meses, são, sem 
prejuízo dos requisitos de prova exigidos, reposicionados no escalão mais favorável. 
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6. Em caso de efetivo reposicionamento no escalão A ou B, a atribuição do apoio previsto no artigo 
11.º do presente documento, produz efeitos a partir do mês da solicitação da reavaliação caso esta 
seja requerida até ao dia 15. As solicitações apresentadas posteriormente produzirão efeitos a 
partir do mês seguinte. 
7. A atribuição de auxílios económicos, prevista no artigo 12.º do presente documento, para 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e em caso de efetivo reposicionamento no escalão A ou B, 
apenas terá lugar se a solicitação for apresentada em período anterior ao do início do ano letivo. 
8. As reclamações ou contestações devidamente fundamentadas deverão ser efetuadas por 
escrito, num prazo máximo de dez dias a contar da data da receção da comunicação da reavaliação.  
 

CAPÍTULO IV 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Artigo 17º 

Âmbito e aplicação  
 

1. Os Transportes Escolares destinam-se a crianças e jovens até aos 18 anos, sujeitos à 
escolaridade obrigatória, residentes no concelho de Vila Nova da Barquinha, que frequentem a 
educação Pré-Escolar, e os 1º, 2º e 3ºs ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, em 
estabelecimentos de ensino da rede pública do município e que cumpram as normas emanadas 
pelo Ministério da Educação respeitantes ao processo de matrícula e seu encaminhamento. 
2. São abrangidos por este serviço: 

2.1 As crianças do ensino pré-escolar; 
2.2 Os alunos do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos) matriculados na escola da sua área de 
residência pertencente ao agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha; 
2.3 Os alunos do ensino secundário matriculados na Escola D. Maria II do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha; 
2.4 Os alunos com necessidades educativas especiais, matriculados na Escola D. Maria II do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, independentemente da distância entre a 
residência e o estabelecimento de ensino; 
2.5 Os alunos do ensino secundário matriculados em escolas localizadas nos concelhos 
limítrofes por motivos de falta de vaga ou área de estudo na Escola D. Maria II do Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova da Barquinha. 

 
Artigo 18º  

Modalidades de Transporte Escolar  
1. Circuitos especiais: transportes escolares realizados para o ensino pré-escolar e 1º Ciclo do 
Ensino Básico em viaturas municipais.  
2.  Carreiras Públicas de Transporte de Passageiros: Transporte realizado por operador em carreira 
pública de passageiros. Nesta modalidade o município comparticipa a aquisição do passe mensal 
aos alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário. 

 
Artigo 19º  

Circuitos Especiais 
  
1. São considerados circuitos especiais os realizados pelos veículos da Câmara Municipal. 
2. São abrangidos pelos circuitos especiais: 
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2.1 Os alunos do 1º ciclo do ensino básico, residentes no concelho e matriculados nos 
estabelecimentos de ensino do concelho; 

2.2 Os alunos da educação pré-escolar, residentes no concelho em aglomerados dispersos da 
sede de freguesia e matriculados nos estabelecimentos de ensino do concelho. 

3. Os circuitos especiais realizados por viaturas municipais abrangem os seguintes 
estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha: 

3.1 EB1 de Vila Nova da Barquinha (ECV); 
3.2 EB1 + Pré-Escolar de Praia do Ribatejo.  

4. A inscrição das crianças e alunos nos circuitos especiais é efetuada no ato de matricula em 
impresso próprio, disponibilizado pelo município. 
5. A deslocação das crianças e alunos desde a residência até à paragem selecionada no circuito é 
da responsabilidade dos pais/encarregados de educação. 
6. A utilização dos circuitos especiais é gratuita. 

 
Artigo 20º 

Carreiras Públicas de Transporte de Passageiros 
1. O Município comparticipa a aquisição do passe escolar dos alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico e do Ensino Secundário, residentes no concelho, que utilizem carreiras públicas de 
transporte de passageiros, nos seguintes moldes: 

1.1 Comparticipação do valor total do passe escolar aos alunos do 2º e 3º Ciclos do ensino 
básico e do ensino secundário matriculados na Escola D. Maria II e que residam nas freguesias 
de Tancos e Praia do Ribatejo; 
1.2 Comparticipação do valor total do passe escolar aos alunos do 2º e 3º Ciclos do ensino 
básico e do ensino secundário, com necessidades educativas especiais, matriculados na Escola 
D. Maria II, independentemente da distância entre a residência e o estabelecimento de ensino; 
1.3 Comparticipação em 50% do valor total do passe escolar aos alunos do ensino secundário 
matriculados em escolas localizadas em concelhos limítrofes por motivo de falta de vaga ou área 
de estudo na Escola D. Maria II do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha.  

2. Os alunos do ensino secundário que reúnam os requisitos definidos na alínea c) do número 
anterior, e que pretendam solicitar apoio para aquisição do passe escolar, deverão dirigir-se aos 
serviços de educação do município e apresentar documento que comprove a respetiva matrícula. 
 

Artigo 21º 
Plano de Transportes Escolares  

O Plano de Transporte Escolar é submetido à apreciação do Conselho Municipal de Educação e à 
aprovação da Câmara Municipal, nos termos do nº1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº21/2019, de 30 
de janeiro, no início de cada ano letivo. 

 
 

CAPÍTULO V 
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 
Artigo 22º 

Âmbito 
A presente secção estabelece as normas gerais de funcionamento das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo da Rede Pública do Concelho da Vila Nova da Barquinha 
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Artigo 23º 
Critérios de admissão 

1. O serviço está disponível para todos os alunos que frequentam as escolas do 1º ciclo do ensino 
básico do concelho da Vila Nova da Barquinha, em conformidade com o legalmente estabelecido. 
2. Para aceder ao serviço o encarregado de educação obriga-se a fazer a inscrição do educando, 
em impresso próprio a disponibilizar no ato de matrícula, ou através de outro formato que possa vir 
a ser disponibilizado pelos serviços. 
3. Ainda que gratuita e de carater facultativa, a inscrição nas AEC obriga o aluno ao respeito pelo 
dever de assiduidade consagrado no estatuto do aluno e ética escolar, cabendo aos 
pais/encarregados de educação o compromisso de observar o cumprimento do referido dever. 
 
 

Artigo 24º 
Utilização do serviço sem inscrição 

Sempre que se verifique a frequência das atividades sem que para o efeito esteja cumprido o 
disposto no n.º 2 do Artigo anterior, a Câmara Municipal promoverá as diligências necessárias à 
regularização da situação.  
 

Artigo 25º 
Desistências 

A desistência de frequência das AEC só será considerada desde que manifestada por escrito à 
Câmara Municipal, através do formulário de desistência ou por e-mail, dirigido aos serviços de 
educação do Município de Vila Nova da Barquinha. 

 

CAPÍTULO VI 
PAGAMENTOS 

 
Artigo 26º 

Prolongamento de Horário (AAAF) e Refeições Escolares 
1. O valor da mensalidade é dado a conhecer aos Encarregados de Educação através de e-mail. 
2. Os valores das comparticipações familiares, são enviados, mensalmente, para os encarregados 
de educação, com indicação de referência e montante, e os pagamentos são efetuados através da 
rede multibanco, dos serviços bancários “online”, ou caso não seja possível desta forma, através de 
numerário, cheque ou multibanco no Município, nos prazos definidos mensalmente. 
3. Ultrapassada a data limite de pagamento definido no aviso de pagamento, as comparticipações 
terão de ser pagas, no Município, ou aguardar por novo e-mail, no mês seguinte com o valor do 
mês atual, acrescido do valor do mês em falta. 
4. O talão do sistema multibanco ou o recibo emitido pela Tesouraria do Município constituem 
prova de pagamento. 
5. O atraso na liquidação por mais de 60 dias implica a suspensão da frequência do serviço até à 
regularização da situação. 
6. Verificada a falta de pagamento relativa ao ano transato, não poderá o aluno ou outro elemento 
do agregado familiar inscrever-se nos serviços de apoio à família, referentes ao Prolongamento de 
Horário – AAAF, até que o Encarregado de Educação regularize a situação. 
7. O serviço de refeições escolares é pré-pago. 
8. O serviço de Prolongamento de Horário – AAAF é pós-pago. 
9. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) são de oferta gratuita. 
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CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
SECÇÃO ÚNICA 

 
Artigo 27º 

Fornecimento de dados 
O fornecimento incorreto de dados ou elementos de caráter identificativo que não sejam passiveis 
de correção através da verificação do respetivo documento comprovativo (ex. número de 
identificação fiscal), poderá conduzir ao envio errado de informações às respetivas entidades 
fiscalizadoras, declinando a Câmara Municipal qualquer responsabilidade pelo sucedido.  
 

Artigo 28º 
Casos omissos 

1. Todos os casos omissos no presente Normativo serão analisados e decididos pela Câmara 
Municipal, prevalecendo as disposições legais aplicáveis. 
2. Os valores constantes dos anexos ao presente documento podem ser alterados anualmente por 
decisão do Executivo Municipal, em função do teor do despacho sobre ação social escolar, 
proveniente do Ministério da Educação. 
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ANEXOS 
 

Anexo I 
 
Tabela de comparticipação Prolongamento de Horário – AAAF | Educação Pré-Escolar 
 
 

 
Valores conforme o tempo de permanência 

 

Escalões 
1º Período 
7H45|9H 

21 Dias 
2º Período 

15H30|16H30 
21 dias 

3º Período 
16H30|17H30 

21 dias 
4º Período 

17H30|18H30 
21 dias 

RSI 0,05€ 1,05€ 0,10€ 2,10€ 0,15€ 3,15€ 0,20€ 4,20€ 

1º 0,10€ 2,10€ 0,20€ 4,20€ 0,30€ 6,30€ 0,40€ 8,40€ 

2º 0,26€ 5,46€ 0,52€ 10,92€ 0,78€ 16,38 1,04€ 21,84€ 

3º 0,38€ 7,98€ 0,76€ 15,96€ 1,14€ 23,94€ 1,52€ 31,92€ 

4º 0,48€ 10,08€ 0,96€ 20,16€ 1,44€ 30,24€ 1,94€ 40,74€ 

5º 0,54€ 11,34€ 1,08€ 22,68€ 1,61€ 33,81€ 2,14€ 44,94€ 

6º 0,56€ 11,76€ 1,12€ 23,52€ 1,68€ 35,28€ 2,24€ 47,04€ 

 

 
 

Anexo II 
 
Tabela de comparticipação Refeições Escolares | 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar 
 

Escalão Capitação 
Refeições em refeitórios 

escolares 

A Escalão 1 do abono de família………………………………… Isento 

B Escalão 2 do abono de família………………………………….. 0,73€ 

G Restantes escalões do abono de família…………………… 1,46€ 

 


