
   

PRÉ - INSCRIÇÃO NAS AAAF 
 

 
Atendendo a que o prazo para a apresentação dos pedidos de matrícula tem início hoje, solicita-se a 
v/ colaboração para que os pais e encarregados de educação sejam informados sobre a 
necessidade de se proceder à pré-inscrição no Serviço de Prolongamento de Horário / Atividades de 
Animação e de Apoio à Família promovido pelo Município também entre 15 de abril e 15 de junho.   
  
A aplicação que permite a inscrição nas AAAF pode ser acedida através do Portal da Educação 
(www.educacao.cm-oeiras.pt) ou através da ligação http://formulariosweb.cm-
oeiras.pt/ProlongamentoHorario/  e só estará disponível no mesmo prazo fixado para a 
apresentação do pedido de matrículas (15 de abril a 15 de junho). Se a pré-inscrição não for 
efetuada dentro do prazo, as famílias só a poderão fazer a partir de 7 de setembro, ficando 
impedidas de utilizar o serviço até que a candidatura seja analisada.   
  
A inscrição também é necessária para as crianças que já frequentam o Serviço de Prolongamento 
de Horário e que pretendem continuar a fazê-lo no ano letivo 2015/2016. O prazo para a renovação 
é o mesmo. 
Sempre que os Encarregados de Educação indiquem 1 dos estabelecimentos em que funciona o 
serviço de Prolongamento de Horário, deve ser efetuada a pré-inscrição na plataforma, 
independentemente da posição em que o JI se encontre na ordem de prioridades (do Encarregado 
de Educação). 
  
O Serviço de Prolongamento de Horário é assegurado pelo Município em 7 jardins de infância: 

         Agrupamento de Escolas de Miraflores - EB1/JI Alto de Algés 

         Agrupamento de Escolas de Miraflores - JI Luísa Ducla Soares 

         Agrupamento de Escolas S. Julião da Barra - EB1/JI Gomes Freire de Andrade 

         Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro - EB1/JI de Porto Salvo 

         Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro - EB1/JI Pedro Álvares Cabral 

         Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha/Queijas - EB1/JI Cesário Verde 

         Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela - JI Tomás Ribeiro 
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