
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PORTELA E MOSCAVIDE 
Escola Secundária do Arco-Íris 

Escola EB 2,3 Gaspar Correia 
Escola EB1 Catela Gomes 

Escola EB1/JI Quinta da Alegria 
Escola EB1/JI Portela 

 

ESCLARECIMENTO 

Exmos. Encarregados de Educação, 

Exmas. Associações de Pais e Encarregados de Educação, 

Caros Docentes e Não Docentes 

 

De acordo com o definido pela Direção-Geral da Educação o AAAF e o CAF, são: “AAAF o conjunto de 

atividades as que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar 

antes e ou depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas 

atividades” e “CAF o conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do 

1.º ciclo do ensino básico antes e ou depois das componentes do currículo e das AEC, bem como durante 

os períodos de interrupção letiva”. Não havendo, qualquer referência legislativa ao enquadramento do 

AAAF e do CAF em situação de Greve do Pessoal Docente e/ou Não Docente dos agrupamentos de 

escolas. Este “vazio legislativo” tem permitido aos agrupamentos e aos parceiros (APEE e Juntas de 

Freguesia, no nosso caso) tomarem a decisão que melhor considerem. No entanto o “vazio legislativo” 

no que se refere à Greve, remete-nos para o entendimento geral – “… acompanhamento dos alunos do 

… antes e ou depois das componentes do currículo”, que por sua vez é contrário aos “espirito da lei” 

enquanto “… componente de Apoio à Família”. O nosso Agrupamento e os parceiros, têm optado por 

considerar os dias de Greve nos mesmos moldes dos períodos de interrupção letiva, decisão que é, no 

mínimo, discutível. É meu entendimento, enquanto Diretor do Agrupamento, e responsável último por 

esta tomada de decisão, que o enquadramento legal desta situação deverá ser esclarecido. Desta forma 

irei solicitar esclarecimentos superiormente. 

No entanto, e na falta de tempo útil para esta consulta, e uma vez que esta decisão implica claras 

mudanças na organização familiar dos nossos alunos e para as APEE da EB1/JI da Quinta da Alegria e da 

EB1/JI da Portela irei permitir que o procedimento a adotar para a Greve de amanhã, dia 2 de 

novembro, seja o assumido em situações idênticas até à data no nosso agrupamento. 

 

Portela, 1 de novembro de 2022 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, 

 

(Nuno Filipe Santos Reis) 


