
Anexo 3 - Informações Diversas 
 

 

O Centro de Atividades de Tempos Livres “Os Vivaços” é um parceiro educativo de apoio às 
famílias, destinado a promover atividades de lazer e lúdico-pedagógicas, com crianças que 
frequentam o 1.º ciclo do ensino básico. 
 
 
Com base nas linhas orientadoras do Movimento da Escola Moderna, as atividades a desenvolver 
serão programadas de acordo com as necessidades e interesses das crianças, tendo como objetivo 
principal proporcionar-lhes vivências individuais e em grupo que as ajudem no seu 
desenvolvimento global.  
 
 
Com a interação Centro/Família/Escola, pretende-se assegurar uma continuidade no percurso 
educativo da criança. Para tal, contamos com todos os intervenientes no mesmo, pelo que são 
naturais e bastante produtivos os encontros com pais, professores, bem como o envolvimento com 
elementos da comunidade. 
 
 
Durante o mês de outubro, em reuniões de pais, as equipas dos núcleos apresentarão para debate 
a proposta de plano de atividades do ano que se iniciou, elaborado a partir das propostas das 
crianças. As famílias poderão colaborar fornecendo sugestões, provocando conversas em família 
sobre a matéria e já na fase final participando nas referidas reuniões dos núcleos onde serão 
aprovados os planos de trabalho. 
 
 
Nas referidas reuniões deverá ser igualmente constituída uma Equipa de Pais com representantes 
dos vários turnos e de todos os anos de escolaridade, que funcionará durante o ano letivo. Este 
grupo de trabalho poderá ser constituído por voluntários que se disponibilizem ou por pais 
convidados pelas equipas dos núcleos, os quais acompanharão mais de perto o desenvolvimento do 
plano de atividades elaborado, colaborando com a equipa do Centro nos passos necessários para 
que o mesmo se concretize. 
 
 
Para que as crianças tomem parte integrante nas atividades desenvolvidas no Centro, os pais 
devem dar a maior atenção aos horários e rotinas de funcionamento, de modo que as crianças não 
cheguem nem saiam a meio das atividades. Durante o tempo letivo, a permanência das crianças na 
instituição está repartida da seguinte forma: 
 
Período da Manhã 
 

• das 8:00h às 8:30h  - Receção / Acolhimento 
• a partir das 8:30h  - Distribuição para as escolas 
• entre as 8:00h e as 12:30h em dias previamente acordados 

 
Período da Tarde 
 

• a partir das 15:30h – recolha nas escolas / recreio 
• das 16:30h às 17:30h  - Tempo de Estudo (a) ou Atividades 
• das 17:30h às 18:00h  - Fim do tempo de estudo / Recreio 
• das 18:00h às 19:00h  - Atividades ou Tempo de Estudo  (a) 
• das 19:00h às 19:30h  - Fim do tempo de estudo / Recreio  
• às 19:30h  - encerramento 

 
(a) – Não se realiza às Sextas nem em vésperas de feriados 
 
O Tempo de Estudo pode ocorrer às 16:30 h ou às 18:00 h em regime de alternância com as 
atividades. Esta gestão será feita pelos encarregados de educação que acordarão com a criança a 
ordem de ocupação dos dois tempos. 
 
 
Durante os períodos de férias escolares são organizadas atividades que não contemplam apoio 
escolar e que sempre que possível se realizam fora do espaço da instituição, procurando assim 
responder às sugestões e expectativas referidas pelas crianças e famílias no processo de 



planificação das atividades. Não existem rotinas predefinidas para estes períodos e as famílias 
serão informadas com antecedência 
 
 
Não é permitida a utilização de telemóvel nem de equipamentos eletrónicos no estabelecimento, 
exceto o portátil “Magalhães” e apenas em contexto de apoio escolar. Agradecemos que as famílias 
diligenciem no sentido de não serem trazidos para o Centro equipamentos como telemóveis, 
tablets, MP3, PSP, Nitendo ou outros, mesmo que estejam desligados. Não nos 
responsabilizaremos por quaisquer estragos ou desaparecimento destes equipamentos. 
 
 
As refeições a fornecer apenas em período de férias deverão ser marcadas até às 16:00h do dia 
anterior. Se forem marcadas no próprio dia poderá não ser possível fornecer a refeição à criança, 
pelo que nestas circunstâncias os pais devem certificar-se que a criança tem almoço. (consultar 
Anexo 4 – tabela de serviços). 
 
 
 
 
 
  


