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A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Matosinhos (AP) ao se 
disponibilizar para, em articulação com o Agrupamento Sede da Escola Básica de Matosinhos, 
dinamizar o centro de Actividades de Tempos Livres (ATL) para todos os alunos da Escola Básica 
de Matosinhos (EB), considerou necessário a abertura de candidaturas para a exploração do 
ATL. 

 

Pretende-se seleccionar a entidade que irá explorar o ATL no ano lectivo 2014/2015, sendo que 
ao participar nesta candidatura, as entidades declaram conhecer e aceitar o presente 
regulamento. 

 

As candidaturas deverão obedecer às regras abaixo definidas que farão parte do protocolo que 
será assinado pelos três outorgantes: 

 

Cláusula 1ª 

(Parceria) 

A parceria para a exploração do ATL é composta por três outorgantes, sendo respectivamente a 
AP a quem compete a supervisão do ATL, a EB que cede o espaço e a entidade que venha a 
explorar o ATL. 

 

Cláusula 2ª 

(Âmbito) 

As principais vertentes do protocolo são: 

a) Complementar a horário escolar da EB 
b) Proporcionar a ocupação dos tempos livres aos alunos que frequentam a EB, num 

horário extracurricular, numa perspectiva de componente de apoio às respectivas 
famílias.  

 

Cláusula 3ª 

(Condições de acesso) 

a) O ATL funcionará nas salas que venham a ser disponibilizadas pela EB pelo que só estará 
disponível a sua frequência aos alunos que nela estejam inscritos. 

b) Para a frequência do ATL os Pais ou Encarregados de Educação terão obrigatoriamente 
de se inscrever na AP e o ATL terá que entregar à Associação a respectiva ficha de 
inscrição e/ou renovação fazendo prova do pagamento da quota anual. 
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c) Nenhum aluno poderá ver impedida a sua inscrição por razões raciais, de religião ou 
política, sendo que no caso de existir alguma situação anómala, esta deve ser 
obrigatoriamente comunicada à AP para que esta tenha conhecimento antes da decisão 
final. 

 

Cláusula 4ª 

(Regimes horários) 

O ATL deve estar preparado para assegurar, atendendo aos diferentes anos lectivos, um regime 
de horário completo, face às necessidades dos Pais e Encarregados de Educação e da Escola. 

Deverá ter ainda a possibilidade para os alunos que não recorram regularmente ao ATL terem 
neste a possibilidade de frequentar em períodos pontuais.  

O horário de funcionamento não se poderá restringir ao período escolar, devendo estar aberto 
nas férias escolares e interrupções lectivas.  

 

Cláusula 5ª 

(Colaboradores por turma) 

Sendo uma Escola Integrada existem alunos de diferentes graus de ensino pelo que a entidade 
deve estar dotada de colaboradores com habilitações adequadas para acompanhamento 
pedagógico necessários conforme as diferentes realidades. 

O número de alunos poderá variar ao longo do ano lectivo, mas devem existir no mínimo os 
colaboradores de acordo com a tabela abaixo: 

a) Pré-escolar: 1 colaborador por cada 6 alunos em horário completo 
b) 1º ciclo: 1 colaborador por cada 10 alunos de horário completo 
c) 2º ciclo: 1 colaborador por cada 10 alunos de horário completo 
d) 3º ciclo: 1 colaborador por cada 12 alunos de horário completo 

 

Cláusula 6ª 

(Transporte de alunos) 

Face à necessidade de alguns alunos terem aulas noutra instituição quando inseridos em 
programas de Ensino Articulado, bem como para responder à necessidade dos Pais quando 
estes não disponham de meios para transportar os seus filhos, deve a entidade exploradora do 
ATL dispor de meio de transporte devidamente legalizado, para os alunos que estejam inscritos 
no ATL. 

 

Cláusula 7ª 
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(Informação Operacional) 

No acto da assinatura do protocolo as entidades outorgantes deverão calendarizar uma reunião 
por cada período lectivo.  

 

Cláusula 8ª 

(Candidaturas) 

As candidaturas deverão ser efectuadas para o endereço de correio electrónico da Associação 
de Pais: apee.basicamatosinhos@gmail.com, até ao dia 06 de Junho, sendo que o resultado 
será apresentado no dia 16 de Junho de 2014. 

 

A afixação do resultado será colocada no placard da AP, sendo enviada resposta por correio 
electrónico a cada um dos participantes. 

 

Cláusula 9ª 

(Critérios de selecção) 

As propostas têm que cumprir as cláusulas anteriores, e serão classificadas tendo por base os 
critérios abaixo indicados: 

1 – Experiência/Curriculum da entidade proponente, bem como dos seus colaboradores 

2 – Abrangência do horário a que se propõe 

3 – Preço que pretende cobrar (anexo 1) 

4 – Actividades que se propõe efectuarem durante o ATL 

 

 

 

 

 

 

 

Matosinhos, 23 de Maio de 2014 
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