
 

Funcionamento da valência OTL a partir de Outubro 2020 

A Associação de Fomento Amarense promove a resposta de Ocupação dos Tempos Livres 

possibilitando aos utentes inscritos usufruírem de espaços e atividades organizadas e 

orientadas nas interrupções letivas, assegurando o bem-estar e segurança de quem participa. 

Ao longo dos últimos anos, esta valência mostrou flexibilidade e capacidade de adaptação às 

circunstâncias do meio em que vivemos contudo, o facto de ser uma valência de 

funcionamento periódico, a comunicação com os encarregados de educação nem sempre é 

eficiente e eficaz. 

Assim, com o início das interrupções letivas do ano 2020/2021, pretendemos com este 

documento transmitir as informações que consideramos mais importantes e que proporcionem 

o bom desenvolvimento da e na valência. 

Ressalvamos que nestes tempos de pandemia, o funcionamento descrito estará sempre 

condicionado pelas orientações das entidades como a Direção Geral de Saúde.  

 

Funcionamento da valência de OTL a partir de Outubro 2020 

 

Inscrições e Valores 

De acordo com as necessidades de cada utente, os encarregados de educação deverão efetuar 

uma inscrição por cada interrupção letiva na secretaria da AFA ou preferencialmente, via email. 

Para esse efeito, segue um calendário para que possam efetuar as inscrições, existindo 20 vagas 

para cada período de férias. 

As inscrições são validadas após o pagamento por transferência para o IBAN indicado e envio 

de comprovativo para o email institucional. 

 

IBAN – PT50 0035 0090 0001 0639 5307 3 

Email – afa.ipss@hotmail.com 

 
- Férias de Natal - 35€ - inscrições abertas entre os dias 23 e 27 de novembro; 

- Férias de Carnaval - 10€ – inscrições abertas entre os dias 01 e 05 de fevereiro; 

- Férias de Páscoa – 35€ – inscrições abertas entre os dias 01 e 05 de março; 

- Férias de final de ano letivo – Julho - 70€ mês ou 35€ por quinzena ; Agosto - 35€ – inscrições 

abertas entre os dias 01 e 05 de junho; 

- Férias no início de Setembro 2021 – inscrições abertas entre os dias 02 e 06 de agosto. 

 
 
Local 

De acordo com o número de inscrições efetuadas por período de férias, o funcionamento da 

valência poderá ser deslocado para as instalações da Instituição. Os encarregados de educação 

serão avisados com a devida antecedência. 

 



 

Horários 

Funciona entre as 07:30 e as 19:00, de segunda a sexta, nas seguintes interrupções letivas: 

Férias de Natal – 21 a 30 de Dezembro 2020 (excepto dias 24,25 e 26 dez); 

Pausa de Carnaval – 15 e 17 de Fevereiro 2021 (excepto dia 16 fev – carnaval); 

Férias da Páscoa – 25 de Março a 05 de Abril de 2021 (excepto dias 02 e 05 de abril – feriados); 

Férias de final de ano letivo – a partir de 30 de Junho até 14 de Agosto 2021 (segunda quinzena 

funcionará mediante o número mínimo de inscrições na valência CATL). 

Nos casos em que o funcionamento da valência seja realizado nas instalações da instituição, o 

horário de abertura será às 07:45. 

 

 

Refeições 

As refeições são solicitadas mediante a presença dos utentes até às 9:30. Caso se atrasem, 

solicitamos que avisem a instituição. 

No mês de agosto o valor da refeição é de 2,20€. Os encarregados de educação serão avisados 

na eventualidade de ocorrer atualização dos valores. 

 

 

Atividades (Planificação) 

As atividades são planeadas pela equipa pedagógica e pelo grupo de crianças, de forma a 

proporcionar uma diversidade de experiências, com o intuito de promover a socialização, 

conhecimento, diversão e acima de tudo, o bem-estar e segurança.  

As planificações de cada interrupção letiva serão divulgadas com a brevidade possível, e têm 

sempre um carácter flexível tendo em conta as condições dos espaços, as condições 

climatéricas, as parcerias estabelecidas, entre outros. 

No mês de Agosto, não haverá planificação sendo que as atividades serão planeadas e 

efetuadas de forma livre. 

 

 

Comunicações 

A comunicação é fundamental para o bom funcionamento de qualquer valência. Os contactos 

da instituição são os seguintes: 253 995 155 / 965 655 333 / afa.ipss@hotmail.com 

 


