
ATL PRÉ-ESCOLAR  
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Inclui serviços direcionados a 

ajudar, ensinar e divertir os  

alunos, através da oferta de:  

 

• Atividades lúdico-pedagógicas 

 

• Atividades desportivas/

musicais 

 

• Atividades de exploração livre 

 O ATL  da ECCB . . . 
Ano Letivo   

2019/2020 

 Os serviços prestados pelo ATL da Escola Camilo 

Castelo Branco definem-se como: 

• Um espaço de apoio sociofamiliar, promovendo o 

acolhimento, guarda, proteção, segurança e todos 

os cuidados básicos necessários aos alunos; 

 

• Um espaço de apoio educativo-pedagógico,   

promovendo um desenvolvimento integral e      

harmonioso do aluno, num clima de segurança 

afetiva e física, acompanhando e estimulando o 

seu processo evolutivo. 

Coordenadora do ATL:  
 

Prof.ª Tânia Caratão 
 

 atl@eccb.school 
 
  

CONTACTOS DO ATL DA ECCB:  



As atividades lúdico-pedagógicas e de exploração livre estão 

presentes em todos os dias da semana. O aluno escolhe, das 

propostas seguintes, 2 com a duração de 45 minutos             

(2x semana), entre as 15h45 e as 18h00.  

•  A duração da atividade de Natação inclui o tempo despendido 

para o  transporte e para a higiene do aluno. 

•  Caso opte pelo pacote de ATL e incluir Atividades extra, 

o preço de cada atividade extra sofre uma redução de 

4.000,00 Kz/mês.  

•  A abertura de cada atividade e seu horário dependem de um 

número mínimo de 10 alunos inscritos. 

•  A capacidade máxima de cada atividade é de 15 alunos (à 

exceção da Natação: 10 alunos). 

•  As atividades têm a duração de 45 minutos, 2x semana, à 

exceção das atividades de Natação e Piano (1x semana, 45 

minutos). 
 

NOTA: Os horários poderão sofrer alterações tendo em 

conta a disponibilidade dos docentes e a                         

heterogeneidade dos grupos.  

 

O horário do ATL do Pré-escolar funciona das              

15h45 às 18h00, e engloba os seguintes serviços: 

•  Atividades Lúdico-pedagógicas (todos os dias) 

•  Atividades Desportivas/Musicais 

•  Atividades de Exploração Livre (todos os dias) 

 

O ATL do Pré-escolar inclui as atividades de ATL (lúdico-

-pedagógicas e de exploração livre) + 2 atividades à     

escolha (2x semana, 45 minutos). 

As Atividades Lúdico-pedagógicas são atividades onde 

o aluno poderá explorar as diversas áreas de expressão e 

comunicação, havendo uma articulação de quatro          

domínios: Educação Motora, Artística, Matemática,        

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita. 

Estas atividades são desenvolvidas pelas Educadoras de 

Infância e têm a duração de 90 minutos, sendo repartida 

em dois blocos de 45 minutos. 

As Atividades Desportivas são atividades onde o aluno 

poderá melhorar as suas capacidades físico-motoras     

tendo, igualmente, um caráter lúdico. Estas atividades    

reforçam o empenho e a disciplina do aluno e têm a       

duração de 45 minutos.    

✓ Ballet Capoeira  Futebol 

 

As Atividades de Exploração Livre são atividades onde o 

aluno poderá melhorar e explorar as suas capacidades  

físico-motoras, brincando livremente e socializando com os 

seus pares. Estas atividades têm a duração de 45 minutos.   
 

Atividades Extra -  são atividades onde o aluno poderá 

melhorar as suas capacidades físico-motoras tendo            

igualmente um caráter lúdico, podendo ser de caráter    

desportivo ou musical.  

Não fazem parte do pacote de ATL as atividades de       

Natação, Piano e Karaté. 

TABELA DE PREÇOS / HORÁRIO:  

 

•  Inscrição e pagamento até ao 1.º dia útil de cada mês. 

•  O valor do ATL do Pré-escolar é de 60.500,00 Kz/mês. 

•  Só poderá vir buscar o seu educando no início ou no final 

de cada atividade e nunca durante a mesma. 

• A alteração de atividade só é permitida após 1 mês de 

frequência e se houver vaga. 

•  A alteração ou desistência de atividade só é permitida se 

o Encarregado de Educação comunicar com 10 dias de 

antecedência (antes do fim do mês) à Coordenadora do 

ATL, por email (atl@eccb.school).  

•  Os alunos que usufruem do transporte escolar pagarão 

um valor extra mensal à empresa de transporte caso   

necessitem de transporte às 18h00. O E.E. deverá      

contactar a empresa de transportes. 

•  Poderá fazer o download no site da escola 

(http://eccb.school), dos diversos documentos de ATL 

(Projeto, Regimento e horário de ATL).  
 

 

O Encarregado de Educação pagará as mensalidades    

correspondentes à frequência do aluno no Pacote de ATL 

e/ou Atividades Extra, da seguinte forma:  

 

• 1.º mês: de 14 de outubro a 14 de novembro; 

• 2.º mês: de 14 de novembro a 17 de dezembro; 

• 3.º mês: de 6 de janeiro a 6 de fevereiro; 

• 4.º mês: de 6 de fevereiro a 6 de março; 

• 5.º mês: de 6 de março a 17 de abril; 

• 6.º mês: de 17 de abril a 17 de maio; 

• 7.º mês: de 17 de abril a 17 de maio; 

• 8.º mês: de 17 de maio a 19 de junho. 

 

CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA e NORMAS:  

ATIVIDADE CICLO S T Q Q S HORÁRIO 

BALLET 
PRÉ 3-5 

ANOS ●   ●  15h45 - 16h30 

ou 

16h30 - 17h15 

ou 

17h15 - 18h00 

CAPOEIRA 
PRÉ 3-5 

ANOS 
  ●  ● 

FUTEBOL 
PRÉ 3-5 

ANOS 
●   ● ● 

ATIVIDADES PACOTE ATL — 60.500,00 Kz/mês 

ATIVIDADES EXTRA 18.000,00 ou 25.000,00Kz/mês  

ATIVIDADE CICLO S T Q Q S HORÁRIO 

NATAÇÃO 
PRÉ 3-5 

ANOS 
 ●   ● 25.000,00 Kz 

PIANO 
PRÉ 4-5 

ANOS 
● ● ● ● ● 25.000,00 Kz 

KARATÉ 
PRÉ 3-5 

ANOS 
  ●  ● 18.000,00 Kz 

PLANO DE PAGAMENTO:  


