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Playgroup, Apoio ao Estudo e Tutoria - Âmbito e objetivos 

 

 
“A verdadeira educação consiste em pôr a descoberto o melhor de uma pessoa.” 

Mahatma Gandhi 

 

Os princípios de ação do núcleo do Centro de Aprendizagem são a Sabedoria e a Felicidade 

através do desenvolvimento progressivo da autonomia, criatividade, disciplina e cooperação. A 

nossa atividade está assente em seis Valores que priorizam toda a ação: Respeito, 

Solidariedade, Afetividade, Honestidade, Responsabilidade. 

Cada criança desenvolve um percurso de acordo com as suas características, a intenção da 

família e os perfis definidos pelo núcleo. 

A construção da aprendizagem assenta num contacto privilegiado com a Natureza segundo 

linhas pedagógicas que promovem as qualidades humanas que caraterizam cada um de nós. 

O presente documento visa estabelecer as linhas de orientação para o funcionamento do 

Centro de Aprendizagem no enquadramento de: 

a) Playgroup para utentes com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade, na 

modalidade de educação infantil ao ar livre; 

b) Apoio ao Estudo a utentes matriculados no 1.º Ciclo do Ensino Básico na modalidade 

de Ensino Doméstico ou na Escola Internacional Clonlara; 

c) Tutoria a utentes externos matriculados a partir do 2.º ciclo na Escola Internacional 

Clonlara. 

 

Dado que o presente documento decorre do Projeto Educativo e Regulamento Interno, 

quaisquer dúvidas sobre o sentido das suas disposições deverão ser clarificadas à luz dos 

princípios, finalidades e objetivos do próprio Projeto Educativo. 
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Organização pedagógica 

 

 Núcleos do Projeto 
 

➢ Núcleo de Preparação (NP): composto por crianças integradas no processo de 

socialização e exploração do ambiente que as envolve. Desenvolvem competências 

sociais e cognitivas através da progressiva construção da autonomia e 

responsabilidade em atividades ao ar livre e em contacto com a Natureza. 

➢ Núcleo de Iniciação (NI): composto por crianças em alfabetização onde adquirirão as 

atitudes e competências básicas que lhes permitam integrar-se de uma forma 

equilibrada no Centro de Aprendizagem e trabalhar em autonomia, no quadro de uma 

gestão responsável de tempos, espaços e aprendizagens; 

➢ Núcleo de Desenvolvimento (ND): composto por crianças alfabetizadas que 

desenvolvem autonomia e responsabilidade no planeamento individual, no processo 

de aprendizagem e na participação comunitária. 

➢ Núcleo de Aprofundamento (NA): composto por crianças e jovens autónomos no 

planeamento, que aplicam o processo de aprendizagem definido e que aprofundam os 

conhecimentos através de um currículo fundado em interesses próprios e no 

desenvolvimento da comunidade. 

A transição entre Núcleos realiza-se numa avaliação conjunta realizada pela criança, pela 

família e pelo tutor, de acordo com o disposto nos Perfis de Transição e em qualquer momento 

do ano. 

 
Participação das famílias/adultos responsáveis 

 

1. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos e são parte 

fundamental do trabalho a realizar no Centro de Aprendizagem: 

✓ No acompanhamento das crianças (no desenvolvimento do carácter, das 

emoções e das aprendizagens); 

✓ Na participação da construção e sustentabilidade do Centro de Aprendizagem; 

✓ Na dinamização de atividades e interação com a comunidade. 

2. Seja qual for a função específica que exerce no Centro de Aprendizagem, os adultos 

têm sempre em mente que a sua responsabilidade primordial é com a criança, o seu 

bem-estar, a sua proteção, a sua humanização e o seu desenvolvimento nos mais 
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diversos âmbitos. 

3. No Centro de Aprendizagem todos os adultos são considerados educadores. 

Assim as famílias que participam na vida do Centro de Aprendizagem contribuem para 

o cumprimento do Perfil do Educador definido no Projeto Educativo tendo em mente 

que TODOS estão em permanente aprendizagem. 

O educador do Centro de Aprendizagem tem a convicção de que não se ensina aquilo que se 
sabe, mas aquilo que se é. 
 
 

Horários e permanência nos espaços de aprendizagem 
 

 

1. Os espaços de aprendizagem dos Núcleos de Preparação, Iniciação, 

Desenvolvimento e Aprofundamento funcionam no período entre as 09:00 e as 16:00 para o 

apoio ao desenvolvimento emocional, social e curricular. Das 08:30 às 09:00 a das 16:00 às 

17:30 (exceto Núcleo de Preparação, que encerra às 16:00) numa componente de apoio à 

família. As famílias têm de garantir a recolha das crianças nos tempos definidos, não sendo 

permitida a sua permanência após esta hora. Os atrasos obrigam à permanência dos 

colaboradores após o término do seu horário de trabalho, interferindo com a sua vida pessoal. 

Este horário vigora nos dias úteis com exceção dos feriados municipais e nacionais. As 

tolerâncias de ponto decretadas pelo Governo serão geridas atempadamente, tendo em conta 

as necessidades do Centro de Aprendizagem e a otimização dos recursos humanos, materiais 

e financeiros. 

2. Para um melhor planeamento e organização das atividades da semana bem 

como para uma melhor integração nas dinâmicas de grupo e nos diferentes projetos, pede- se 

que seja dada a informação prévia dos dias/períodos de ausência, com a brevidade possível. 

3. Para apoiar o bom desenvolvimento da vida no Centro de Aprendizagem devem 

ser tidos em atenção os seguintes aspetos: 

- Ao chegarem ao Centro de Aprendizagem, as famílias ajudam as crianças a 

arrumar os seus pertences no cabide, a lancheira e entregam as crianças ao tutor 

responsável; 

- É permitida a entrada das crianças nas atividades até 

15 minutos depois da hora de início de cada tempo diário. 

- Na recolha das crianças, estas serão entregues pessoalmente apenas aos 

Encarregados de Educação ou às pessoas por si autorizadas, em formulário 

próprio fornecido pela Enraizar no momento da inscrição ou em qualquer momento 
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desde que seja realizada por escrito e dirigida ao respetivo tutor de cada Núcleo. 

- As saídas autónomas das crianças do local de trabalho ficam condicionadas à 

autorização por escrito do Encarregado de Educação no Livro de Recados ou 

enviado por correio eletrónico; 

 

- Em dias de eventos/celebrações fora do horário semanal das atividades do Centro 

de Aprendizagem, os Encarregados de Educação ou as pessoas por estes 

devidamente autorizadas são os responsáveis pelas crianças. 

 
 

Espaços de Aprendizagem: 

Todos os lugares com potencial educativo serão utilizados para o desenvolvimento das 

aprendizagens curriculares. 

o A escola de Monte Bom é um ponto de encontro composto por quatro espaços, 

3 salas de Trabalho e um espaço exterior; 

o A espaço agro-florestal na Pucariça é um espaço agroflorestal composto por 

diversas eco-construções, exclusivamente aberto a animais selvagens e é biológico (certificado 

pela Sativa); 

o Outros: As famílias, crianças, tutores e restantes elementos da comunidade 

podem propor trabalho noutros locais. Estas atividades serão anunciadas com uma semana de 

antecedência. 

 

4. Os custos relativos ao desenvolvimento das aprendizagens noutros espaços serão 

suportados pelas famílias das crianças que participarem na atividade ou com fundos angariados 

pelas crianças ou outros elementos da comunidade. Nestes dias, as crianças terão de participar 

na atividade ou ficarão com as respetivas famílias. 

 

Regras de convivência 
 

As regras de convivência gerais e dos diferentes espaços serão anualmente definidas e 

aprovadas em Assembleia de Crianças. 

Estas regras aplicam-se a todos os adultos e crianças que partilham os dias no Centro 

de Aprendizagem e serão revistas em Assembleia quando necessário. 

 

Inscrições 
 

1. As formalizações das renovações e inscrições de irmãos serão realizadas até final do 

mês de fevereiro e as novas inscrições deverão serão realizadas até final do mês de 

março, através do preenchimento de formulário próprio a ser fornecido pela Enraizar e o 
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pagamento ou a entrega do donativo referente à inscrição, material e seguro de acidentes 

pessoais.  

2. A existência de um período de inscrições não invalida que no decurso do ano possam vir 

a ser integradas novas famílias/crianças, no caso de existirem vagas. Poderão sempre 

ser feitas pré-inscrições e caso o Centro de Aprendizagem esteja totalmente preenchido 

poderão ficar em lista de espera. 

3. No caso de inscrição no decurso do ano (setembro a julho) serão calculados valores 

parciais ou mínimos de seguro e material, excetuando o valor da inscrição que será 

sempre considerado pela totalidade 

 

Condições de frequência: 

- Existência de vaga; 

- Entrevista entre a Família, Tutores e Coordenador Pedagógico. 

 

Prioridade para a frequência: 

1. Frequência no Centro de Aprendizagem no ano anterior; 

2. Ter irmãos a frequentar o Centro de Aprendizagem; 

3. Filhos de Associados da Enraizar; 

4. Residência no concelho de Mafra; 

5. Data de pré-inscrição. 

 

Documentos para a inscrição/renovação 
 

A inscrição decorre nos serviços administrativos da Associação Enraizar, mediante 

preenchimento de impresso próprio acompanhada dos seguintes documentos; 

a) Declaração médica caso exista situação de saúde que exija cuidados especiais; 

b) Cópia do protocolo de colaboração em caso de Ensino Doméstico (fornecido pelo 

respetivo Agrupamento de Escolas) ou cópia da matrícula na Clonlara School (apenas aplicável 

ao Apoio ao Estudo e Tutoria). 

 

Custos e condições do serviço de Playgroup 
 
 

Inscrição € 250,00/ano 

Seguro de acidentes 

pessoais 
€ 15,00/ano 
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Material pedagógico € 150,00/ano 

 

(75€ no ato de inscrição + € 75,00 em janeiro) 

Mensalidade (setembro 

a julho) 
€ 315,00/mês 

Taxa administrativa 10% do montante em dívida.  

IVA não incluído Aos valores acrescem IVA à taxa legal em vigor de 23%. 

 

Descontos: 

2.º irmão e seguintes: 10% sobre valor base sem IVA; 

Associados (não acumulável): 10% sobre valor base sem IVA. 

 
Condições de frequência: 

a) Os montantes referentes à inscrição/renovação bem como às mensalidades não 

são reembolsáveis; 

b) Faturação referente à mensalidade será emitida no início de cada mês respetivo, 

com pagamento devido até ao dia 8 de cada mês; 

c) O pagamento deve ser realizado por transferência bancária para o IBAN 

PT50.5200.5200.0001.4379.0013.9. 

d) A falta de regularização relativa a um mês, sem justificação, poderá pôr em causa 

a permanência da criança no Centro de Aprendizagem; 

e) Os pagamentos são devidos, independentemente de frequentarem ou não as 

atividades; 

f) Poderão ser encontradas soluções/modalidades alternativas para situações 

pontuais que serão avaliadas pela Direção da Enraizar-Comunidade de Aprendizagem. 

 

Custos e condições do serviço de Apoio ao Estudo 
 

 

Donativos: valor anual de € 3.795,00 e Inscrição/renovação, seguro e material no valor de € 415,00. 
(€ 340,00 no ato de inscrição e € 75,00 em janeiro) 

 
Modalidades de fracionamento de donativos: 
 

Nº DONATIVOS 

 
 

 
TIPO 

1x (no ato de 

matrícula) 

(5% desconto) 

2x (no ato de 

matrícula e em 

fevereiro) 

(2% desconto) 

 
11x (até dia 8 de 

cada mês) 

1.º CICLO € 3.605,00 € 1.859,00 € 345,00 
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CRIANÇAS EM 

PROCESSO DE 

ADMISSÃO 

Diário Semanal Mensal 

€ 20,00 (*) € 85,00 Como acima 

 
(*): O processo de admissão pressupõe a participação mínima de 3 dias, sendo 

obrigatória a presença no 1.º dia de pelo menos 1 dos Pais ou do Encarregado de 

Educação. 

 

Descontos, penalizações e alterações, aplicáveis exclusivamente à mensalidade e ao valor mais 
reduzido: 

a) Desconto de irmão: 10%; 

b) Desconto de associado (não acumulável): 10%; 

c) Penalização de 10% sobre o montante em dívida; 

d) No caso de alteração da modalidade de donativo, será considerado uma 

compensação no valor de € 75,00. 

 
Condições de frequência: 
 

a) Os donativos referentes à inscrição/renovação bem como às mensalidades não 

são reembolsáveis; 

b) O recibo de donativo será emitido após confirmação de receção do mesmo, que 

deve ser entregue até ao dia 8 do mês respetivo; 

c) O donativo deve ser realizado por transferência bancária para o IBAN 

PT50.5200.5200.0001.4379.0013.9. 

d) A falta de regularização relativa a um mês, sem justificação, poderá pôr em causa 

a permanência da criança no Centro de Aprendizagem; 

e) Os donativos são devidos, independentemente de frequentarem ou não as 

atividades; 

f) Poderão ser encontradas soluções/modalidades alternativas para situações 

pontuais que serão avaliadas pela Direção da Enraizar-Comunidade de 

Aprendizagem. 

 

Custos e Condições do serviço de Tutoria 
 

O serviço de Tutoria do Núcleo de Projeto do Centro de Aprendizagem destina-se a 

apoiar as aprendizagens a utentes externos matriculados em qualquer nível de ensino. 

Este serviço fornece apoio nas aprendizagens dos diferentes tipos de currículo 

enquadrados na práxis desenvolvida pelo Projeto Educativo e pelos Valores definidos pela 

Associação Enraizar. 
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Características particulares: 

 

- A criança tem acesso ao apoio dos tutores e assistentes do Núcleo correspondente 

ao seu nível de desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e conhecimento. 

Esta avaliação é da responsabilidade do Coordenador Pedagógico em parceria 

com a família; 

- A criança recebe a orientação pedagógica necessária para o suprimento das suas 

necessidades individuais através do desenvolvimento de um Plano Individual de 

Trabalho semanal (PIT). 

- A criança participa nas atividades coletivas que estiverem definidas no Horário 

Semanal, do Plano Anual de Atividades (PAA) ou outras que possam ser 

organizadas nos espaços de aprendizagem de Monte Bom, Quinta Pedagógica da 

Pucariça ou outro que será comunicado pelo tutor à família com antecedência; 

- A criança pode utilizar os diferentes recursos à sua disposição de acordo com as 

regras instituídas incluindo o material de desgaste disponível; 

- É da responsabilidade da família fornecer o material específico para o 

desenvolvimento do PIT da criança, nomeadamente livros escolares ou outros 

recursos, bem como suporte informático como tablet ou portátil; 

- Aparelhos eletrónicos e/ou de comunicação só podem ser usados para o estudo e 

com a autorização do tutor; 

- Os Encarregados de Educação devem contactar o tutor preferencialmente por e- 

mail ou por telemóvel; 

 

Inscrição  € 250,00/ano 

 
Material pedagógico 

 
€ 150,00/ano 
 
(75€ no ato de inscrição + € 75,00 em janeiro) 

 
Mensalidade € 380,00 (até dia 8 de cada mês) 

Seguro de acidentes 

pessoais € 15,00/ano 

Taxa administrativa 10% do montante em dívida.  

IVA (não incluído) Aos valores acresce IVA à taxa legal de 23%. 
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Condições de frequência: 

a) Os montantes referentes à inscrição/renovação bem como às 

mensalidades não são reembolsáveis; 

b) Faturação referente à mensalidade será emitida no início de cada mês 

respetivo, com pagamento devido até ao dia 8 de cada mês; 

c) O pagamento deve ser realizado por transferência bancária para o IBAN 

PT50.5200.5200.0001.4379.0013.9. 

d) A falta de regularização relativa a um mês, sem justificação, poderá pôr em 

causa a permanência da criança no Centro de Aprendizagem; 

e) Os pagamentos são devidos, independentemente de frequentarem ou não 

as atividades; 

f) Poderão ser encontradas soluções/modalidades alternativas para 

situações pontuais que serão avaliadas pela Direção da Enraizar-

Comunidade de Aprendizagem. 

 

Serviço de Atividades Coletivas para utentes externos 
 
 

 
Valor diário Valor semanal 

No período de Atividades Coletivas 

€ 20,00 € 80,00 

Fora do período de Atividades 
Coletivas 

€ 30,00 € 120,00 

IVA (não incluído) 
Aos valores acrescem IVA à taxa legal de 23%. 

 

Nota: Os valores acima incluem seguro de acidentes pessoais; 

 
Condições de frequência: 
 

a) O pagamento deve ser realizado até ao dia anterior do dia da atividade, 

através de transferência bancária para o IBAN PT50.5200.5200.0001.4379.0013.9; 

 

 

Descontos: 

Irmãos: 10% sobre valor base sem IVA; 

Associados (não acumulável): 10% sobre valor base sem 
IVA. 
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b) O não cumprimento da alínea anterior poderá implicar a não participação 

da criança nas atividades. 

c) No caso da não frequência os valores pagos não são reembolsáveis; 

 

 Desistências 
 

a) As desistências são permitidas até ao mês de abril de cada ano escolar. No caso de 

desistência entre maio e julho serão devidas a totalidade das mensalidades até ao final 

do ano escolar. 

b) A desistência da frequência do Centro de Aprendizagem durante o ano escolar, apenas 

se tornará efetiva quando comunicada por escrito à Direção da Associação Enraizar com, 

pelo menos, 60 dias de calendário de antecedência, mantendo-se até esse momento 

todas as obrigações decorrentes da matrícula e inscrição.  

c) Em caso de desistência, e se cumprido o pré-aviso de 60 dias, é obrigatória a liquidação 

integral do mês em que a saída da criança se concretiza, não existindo direito ao 

reembolso de nenhum montante. 

d) Em caso de desistência, se não cumprido o pré-aviso de 60 dias, é obrigatória a 

liquidação integral do mês em que a saída da criança se concretiza, bem como do mês 

imediatamente seguinte, não existindo direito ao reembolso de nenhum montante. 

 

Materiais e objetos 
 

Materiais de sala e consumíveis: 
 

Os materiais e consumíveis para as atividades são de uso cooperativo. Pontualmente, e 

para atividades ou projetos específicos, poderá vir a ser solicitada a comparticipação das 

famílias para aquisição de materiais. 

Os materiais individuais (impermeáveis, garrafas de água, etc.)  serão adquiridos pela 

família e definidos com o tutor do respetivo Núcleo no início do ano ou quando se justifique. 

 

Perda / danificação de materiais e objetos: 

 

Numa situação em que se verifiquem existir danos, tanto em materiais pertencentes às 

crianças como em material, mobiliário ou outro pertence ao Centro de Aprendizagem, 

provocados de forma deliberada, será solicitada uma reunião com a presença do Encarregado 

de Educação e da(s) criança(s) responsável/responsáveis, por forma a ser encontrada uma 

solução justa para reposição da situação. 
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O Centro de Aprendizagem não se responsabiliza por objetos e materiais pessoais trazidos 

de casa. 

 

 

Brinquedos/aparelhos eletrónicos: 

 

Os brinquedos trazidos para o Centro de Aprendizagem só serão utilizados durante os 

recreios e têm de ficar guardados no local definido, quando não estão a ser utilizados. Os 

brinquedos têm de fomentar a brincadeira pacífica e o anti consumismo. 

Os aparelhos eletrónicos não são autorizados exceto quando solicitados pelos tutores. 

 

 Alimentação 
 

1. As crianças que efetuem a sua refeição nos espaços de aprendizagem, deverão 

trazer de casa as refeições para o seu dia: lanche da manhã, almoço e lanche da tarde (no caso 

do NI, ND e NA). O lanche da tarde só é necessário se frequentar a Componente de Apoio à 

Família. 

2. Sendo a saúde e bem-estar um dos vetores de grande importância no trabalho 

da Comunidade de Aprendizagem, solicitamos às famílias que seja sempre privilegiada uma 

alimentação sem açúcar adicionado, diversificada, equilibrada, biodinâmica e biológica. 

 

Ex. Lanches: A privilegiar: fruta variada, cereais integrais, chá, sumo ou batidos naturais. 

A evitar: açúcares refinados (doces, chocolate, bolachas…).  

 

Ex. Almoços: 

A privilegiar: sopa, legumes, cereais integrais, proteínas. 

A evitar: alimentos refinados, processados e fritos. 

 

O Centro de Aprendizagem assegurará as condições para que as refeições possam ser 

realizadas de forma adequada. Dispomos de frigorífico e forno para aquecimento. As refeições 

que necessitem de aquecimento têm de vir em recipientes adequados ao forno elétrico, por 

exemplo, um recipiente de vidro apropriado. Nos dias de atividades na Quinta Pedagógica da 

Pucariça as refeições devem de ser do tipo piquenique. 

 

 Vestuário e higiene 
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Muda de roupa: 

• NP: Solicitamos uma muda de roupa completa adequada à estação do ano, 

guardada num saco de pano com alças identificado com o nome da criança que permanecerá na 

mochila. 

• NI e ND: Solicitamos uma muda de roupa completa adequada à estação do 

ano, que permanecerá na mochila. 

A muda de roupa deve incluir: roupa interior, t-shirt, camisola e calças. 

 

Vestuário diário: 

- Sendo privilegiado o contacto com a Natureza e o trabalho exterior, é muito 

importante que as crianças vistam roupa confortável e adequada às atividades 

de cada núcleo. 

- Nos dias de Educação Física é obrigatório o uso de fato de treino ou roupa 

desportiva, sapatilhas (ténis) ou outro calçado desportivo. 

- Sempre que as crianças se apresentem sem algum do material referido 

realizarão trabalho curricular alternativo. 

- Solicitamos o uso de pantufas, chinelos ou crocs para uso no interior das 

instalações. 

 

Vestuário ocasional: 

- Artigos para utilizar no Inverno (roupa impermeável resistente: casaco com 

capuz e calças/jardineiras e galochas) 

- Artigos para utilizar no Verão (toalha, fato de banho, chinelos de exterior) 

Notas: 

- Todo o material referido deverá estar bem identificado. O Centro de Aprendizagem 

não se responsabiliza por material que não esteja devidamente identificado.  

- Considerando o facto de nas atividades a desenvolver se privilegiar a interação com 

o exterior e com a natureza, reforçamos a ideia de que as crianças irão brincar com 

terra, água, lama, pedras, paus e outros materiais naturais, pelo que irão com 

certeza chegar ao final do dia, felizes e cheios de evidências dessas interações! 

 

 Saúde 

 

1. Em caso de a criança necessitar de medicação, o Encarregado de Educação deverá 
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entregar ao tutor da criança os medicamentos devidamente identificados, 

acompanhados pela respetiva prescrição médica e/ou homeopática. 

2. Caso as crianças apresentem algum sintoma de doença ou alteração física, o Centro de 

Aprendizagem entrará em contacto com o Encarregado de Educação a informar a 

situação e caso se verifique a necessidade, serão avisados para recolher a criança com 

a maior brevidade possível. 

3. Não é autorizada a frequência de crianças que apresentem sintomas de doença. 

4. No caso de doenças infectocontagiosas (nos termos do DL nº229/96 de 13/09), a criança 

não poderá frequentar o Centro de Aprendizagem durante o período definido pelo médico 

e deverá apresentar uma declaração do médico, indicando que está apta a regressar às 

atividades. 

5. Numa situação de acidente, serão tomadas as providências adequadas ao grau de 

gravidade e a criança será encaminhada para observação por uma Instituição de Saúde 

(Hospital ou Centro de Saúde). O Encarregado de Educação será avisado de imediato e 

deverá deslocar-se para junto da criança com a brevidade possível. 

6. Todas as crianças que não se encontrem vacinadas têm de entregar uma declaração de 

não vacinação assinada pelo Encarregado de Educação. 

 

Portefólio e processo individual para utentes em Apoio ao 
Estudo ou Tutoria 

 

 

1. Por forma a apoiar as famílias na tarefa de acompanhamento pedagógico dos seus 

educandos, cada criança terá um portefólio físico e um digital. Estes são instrumentos 

indispensáveis para a orientação do processo de aprendizagem. Serão organizados por cada 

criança com a ajuda da sua família e respetivo tutor. No caso do NI/ND/NA são compostos por 

planos de trabalho, listas de objetivos, instrumentos de avaliação e outros trabalhos realizados 

ao longo de um ano. O Portefólio do NP é composto pelos trabalhos e aprendizagens realizados 

ao longo do ano letivo.   

2. As informações contidas no portefólio e no processo individual da criança referente a 

matéria escolar e de natureza pessoal e familiar são confidenciais, estando todos os elementos 

que a ele têm acesso vinculados ao dever do sigilo. 

3. Têm acesso ao processo individual do aluno, o Coordenador Pedagógico, os Tutores e 

os funcionários administrativos, no âmbito das suas funções. 

4. Podem ainda ter acesso ao portefólio e processo individual da criança, mediante 

autorização do Coordenador Pedagógico, outros Tutores ou adultos envolvidos no seu processo 

educativo. 

5. O portefólio e o processo individual da criança podem ser consultados pelos pais e 
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Encarregados de Educação, com a autorização de um profissional da Enraizar- Comunidade de 

Aprendizagem. 

 

 

 Articulação com as famílias 
 

1. A articulação entre a família e a equipa do Centro de Aprendizagem é uma ferramenta 

muito importante para o desenvolvimento de cada criança. Será solicitado o preenchimento de 

uma Carta de Intenções no início de cada ano letivo. Para que os tutores possam ir ao encontro 

das intenções manifestadas na Carta de Intenções de cada família poderão ser realizadas 

reuniões individuais a cada trimestre com a entrega de um Registo de Avaliação. 

 

2. Cada Encarregado de Educação terá ao seu dispor uma caixa de correio personalizada 

onde irá receber as avaliações formativas (planos), recibos, recados entre outros documentos 

relativos ao seu educando e que deverá ser verificada diariamente. 

3. Eventuais questões ao coordenador, tutores ou auxiliares devem ser colocadas 

preferencialmente por correio eletrónico, através do agendamento de reunião ou colocadas fora 

do horário de trabalho com as crianças dependendo da disponibilidade dos intervenientes. 

4. Os recados diários serão anotados pelas famílias num Livro de Recados que 

permanecerá ao balcão ou enviados por SMS ao destinatário. 

5. A participação das famílias nas atividades é sempre importante e deve ser anunciada 

com um dia de antecedência com vista à sua melhor integração. 

6. Poderão ser desenvolvidas atividades de debate, planeamento e convívio em torno dos 

temas da educação e parentalidade. As propostas e dinamização dos encontros poderão ser 

organizados pelos Conselhos de Direção, Pais ou Pedagógico. 

7. O atendimento aos Encarregados de Educação será realizado de acordo com o horário 

estabelecido pelos Tutores, mediante marcação prévia e disponibilidade. Sempre que se 

considerar necessário poderão ser agendadas outras reuniões tendo em consideração a 

disponibilidade dos intervenientes. 

 

Equipa do Centro de Aprendizagem 
 

 

O Centro de Aprendizagem conta com um Coordenador Pedagógico, Tutores, Tutores 
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Assistentes, Voluntários, Estagiários e Pessoal profissional afeto à atividade da Associação 

Enraizar. 

O Coordenador Pedagógico é responsável por assegurar a concretização do Projeto 

Educativo, pela cooperação e representação institucional e pela promoção e coordenação das 

atividades desenvolvidas pelos diferentes atores do Centro de Aprendizagem. 

Os Tutores são responsáveis pela mediação pedagógica, cuidando das crianças em 

cooperação com as famílias. 

Os Tutores Assistentes apoiam a mediação pedagógica em articulação com os Tutores. 

Os Voluntários, Estagiários e Pessoal profissionalizado apoiam o desenvolvimento das 

atividades em articulação com o Coordenador Pedagógico e Tutores. Esta estrutura poderá ser 

alterada de acordo com as necessidades. 

 

Contactos: 

Coordenação Pedagógica 

 
 Paulo Santos 

  paulo.santos@enraizar.pt 

   925 833 279 
 

 
Núcleo de Preparação (NP) 

 
 Juliana Muxagata, Andreia Marques e Helena Jacinto 

  juliana.muxagata@enraizar.pt 
       andreia.marques@enraizar.pt 

helena.jacinto@enraizar.pt 

   968 452 764 

  925 833 268 (Helena Jacinto) 

 

Núcleo de Iniciação (NI) 

 Liliana Leitão e Maria Pimenta 

  liliana.jacinto@enraizar.pt 
  maria.pimenta@enraizar.pt  

   925 833 297 
 

mailto:paulo.santos@enraizar.pt
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mailto:maria.pimenta@enraizar.pt
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Núcleo de Desenvolvimento (ND) 

 
 Mauro Abreu  

 mauro.abreu@enraizar.pt 

   925 935 027 
 

Núcleo de Aprofundamento (NA) 

 
 Raquel Valente e Rita Caixinha 

 raquel.valente@enraizar.pt 

  966 872 888 
 

 rita.caixinha@enraizar.pt 
 
 

Outros contactos: 

 

 Fernando Franco (Coordenação Geral)  

  geral@enraizar.pt 

fernando.franco@enraizar.pt   

   960 160 804 

 

 Patrícia Pereira (Coordenação Financeira)  

    patricia.pereira@enraizar.pt 

 

 

Estrutura organizacional do Centro de Aprendizagem 
 

 

 A organização do Centro de Aprendizagem é regulada pelo Regulamento Interno e decorre do 

Projeto Educativo. 

 

 

(última revisão realizada a 05/09/2022) 
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