


 
 

INFORMAÇÃO 

O Município de Ourique, tem assumido um conjunto de medidas de prevenção e contenção da 

Pandemia, realizando iniciativas e ações de forma a responder a todos os desafios da saúde 

pública, nesta linha de atuação a abertura dos ATL de “Férias de verão 2020” do Município de 

Ourique, não serão excepção, e deste modo o seu funcionamento terá regras específicas no 

acesso e permanência do seu educando. 

Assim, só podem frequentar o ATL: 

- Crianças com idades entre os 3 e os 12 anos.  

- Crianças nesta idade escolar que se encontrem matriculadas nos estabelecimentos de ensino 

do concelho no ano letivo 2019/2020. 

- Crianças não inscritas nos estabelecimentos de ensino, mas quando um dos progenitores se 

encontra a residir no concelho de Ourique, com obrigações de regulação do poder paternal. 

- A frequência diária no ATL será de acordo com o horário de trabalho dos Progenitores, tendo 

uma tolerância máxima de 15 a 30 minutos de acordo com a distância do local de trabalho dos 

mesmos. 

- Não será permitida a frequência de crianças quando um dos progenitores se encontra em 

casa, ou quando se encontra no período de férias laborais.  

Documentos obrigatórios para a pré- inscrição: 

1- Ficha de inscrição devidamente preenchida   

2- Declaração da entidade patronal de ambos os progenitores onde conste: o horário de 

trabalho e o período de férias laborais no ano de 2020 

3-  Fotocópia do cartão de cidadão da criança 

 

 

 

 

 



 
 

Período de Pré-inscrição: 

A documentação obrigatória à pré-inscrição tem que ser encaminhada para o seguinte email: 

atl@cmourique.pt no período de  18 a 23 de Junho. 

Na impossibilidade de enviar por email, pode ser entregue na portaria do centro escolar. 

 

Período de comunicação da decisão de permanência do seu educando no ATL do Município  

24 de Junho   

Valor da inscrição 

Junho / Julho - 20 €  

Agosto/ Setembro - 20€ 

Período de inscrição na secretaria do Município 

25 e 26 de Junho para a frequência entre os dias 29 de Junho e 31 de julho 

30 e 31 de Julho para a frequência entre os dias 1 de agosto a  11 de Setembro   

Quando os prazos de inscrição não forem respeitados é aplicada uma coima no valor de 5,48€ 

por período de inscrição  

 

Informações complementares 

O período de Funcionamento do ATL é entre as 08H00 e as 18h00, no entanto, a permanência 

de cada criança obedece ao horário de trabalho dos progenitores. 

 

Documentos anexos  

Ficha de inscrição  

Plano de conduta e higienização do ATL  
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