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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Componente de Apoio à Família nos jardins-de-
infância públicos com avaliação positiva 

 
Num conjunto de reuniões realizadas em abril com vários agentes da comunidade educativa, a 
Câmara Municipal de Sines e o Agrupamento de Escolas de Sines obtiveram uma avaliação 
positiva do funcionamento da Componente de Apoio à Família (CAF) nos jardins-de-infância da 
rede pública. 
 
Através da Componente de Apoio à Família, a autarquia assegura os períodos não letivos dos 
jardins-de-infância: manhã (8h00-9h00), almoço (12h00-13h30) e período após a componente 
letiva (15h30-18h30).  
 
A Câmara gere e assegura o serviço, designadamente a contratação do pessoal, com exceção da 
supervisão pedagógica, que está a cargo do Agrupamento. 
 
A CAF inscreve-se num protocolo de colaboração entre o município, o Ministério da Educação e 
o Instituto da Segurança Social. 
 
Nas reuniões realizadas em abril participaram os coordenadores de escola, as educadoras 
titulares de sala, as funcionárias afetas à CAF e os representantes de pais de cada sala de pré-
escolar. 
 
Marisa Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, atualmente com competência 
sobre a área da educação, mostra-se satisfeita pela valorização da utilidade e qualidade deste 
serviço nas opiniões recolhidas. 
 
“Foi unânime em todos os estabelecimentos a opinião de que a CAF é um apoio muito 
importante para as famílias e que o seu funcionamento tem sido perfeitamente adequado aos 
seus objetivos, privilegiando-se as atividades lúdicas e recreativas que proporcionem às nossas 
crianças a vivência plena de uma das suas necessidades elementares: brincar”, diz a autarca. 
 
“A Câmara congratula-se pela avaliação efetuada, partilhada por todos os agentes da 
comunidade educativa, prestando o necessário reconhecimento a todos os trabalhadores dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar, docentes e não docentes, pelo excelente trabalho 
realizado com as crianças.” 
 
Marisa Santos deixa também uma palavra de reconhecimento para a adjunta da direção do 
Agrupamento para a educação pré-escolar, a educadora Rosa Martins, pelo “excelente trabalho 
de conceptualização, implementação e acompanhamento relativamente à educação pré-escolar 
em geral e à CAF em particular”. 
 
Em nome da Câmara Municipal, a autarca agradece finalmente “todo o apoio e envolvimento 
dos pais e encarregados de educação das crianças integradas na CAF, essencial ao bom 
funcionamento da mesma”. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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