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Introdução 
Transformações recentes na sociedade portuguesa ditaram o progressivo alargamento do período de 
funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, 
designadamente através da oferta das atividades de animação e de apoio à família no pré-escolar, de 
enriquecimento curricular e de componente de apoio à família no 1.º ciclo do ensino básico. 

A implementação destas medidas de política educativa fomentou o estabelecimento de parcerias entre a 
Escola e outras organizações, promoveu a abertura da escola à comunidade, reforçou a cooperação e 
contribuiu para uma maior e melhor rentabilização dos recursos locais.  

A diversificação das respostas educativas e das entidades envolvidas na sua implementação levou à 
necessidade de criar uma Norma que defina os requisitos de qualidade necessários para que se cumpram de 
forma plena os objetivos educativos dos serviços a prestar. 

Os requisitos desta Norma têm em vista a certificação dos serviços definidos na secção 1 e pretende-se que 
sejam aplicáveis a todas as organizações que desenvolvam estes serviços independentemente do tipo ou 
dimensão e do seu estatuto de entidade promotora ou parceira. Esta certificação pode ser efetuada para um, 
dois ou três dos serviços mencionados. 
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1 Objetivo e campo de aplicação 
O objetivo deste Documento é a definição dos requisitos de conformidade relativamente aos serviços de: 

− atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico; 

− atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar; 

− componente de apoio à família no 1º ciclo do ensino básico, 

prestados por organizações públicas e privadas com ou sem fins lucrativos. 

2 Referências normativas 
Na elaboração do presente Documento foi tida em consideração a legislação em vigor relacionada com o seu 
Objetivo e campo de aplicação (secção 1), bem como os seguintes documentos normativos: 

NP EN ISO 9000 Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário 

NP EN ISO 9001 Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos 

3 Termos e definições  
Para os fins do presente Documento aplicam-se os seguintes termos e definições: 

3.1 Termos relacionados com qualidade 

3.1.1 missão 
Objetivo fundamental de uma organização. Traduz a finalidade última da organização e consiste na definição 
dos seus fins estratégicos gerais. 

3.1.2 visão 
Aspirações de uma organização, estado futuro desejado, devidamente alinhado com a sua missão. 

3.1.3 gestão de topo 
Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização ao mais alto nível (ver 3.2.1). 

3.1.4 revisão 
Atividade realizada para determinar a pertinência, adequabilidade e eficácia do que estiver em causa para 
atingir os objetivos estabelecidos.  

NOTA: A revisão pode também incluir a determinação da eficiência. EXEMPLOS: Revisão pela gestão, revisão da conceção e 
desenvolvimento, revisão dos requisitos do cliente e revisão de não conformidades. 

3.1.5 cliente 
Crianças e seus representantes legais. 

3.1.6 coordenador 
Profissional que coordena, organiza e orienta o serviço e/ou grupo de profissionais, distribui tarefas, auxilia 
na execução, acompanha o seu desenvolvimento e avalia os seus resultados. Estabelece a  ligação entre os 
diferentes intervenientes. 

3.1.7 eficácia 
Medida em que as atividades planeadas foram realizadas e conseguidos os resultados planeados. 
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3.1.8 eficiência 
Relação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados. 

3.1.9 requisito 
Necessidade ou expectativa expressa, geralmente implícita ou obrigatória. 

3.1.10 auditoria 
Processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e respetiva avaliação 
objetiva, com vista a determinar em que medida os critérios da auditoria são satisfeitos. 

3.1.11 não conformidade 
Não satisfação de um requisito (3.1.9). 

3.1.12 ação preventiva 
Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou de outra potencial situação indesejável. 

NOTA 1: Pode existir mais do que uma causa para uma potencial não conformidade. 

NOTA 2: As ações preventivas têm lugar para prevenir ocorrências, enquanto que as ações corretivas (3.1.13) têm como objetivo 
evitar recorrências. 

3.1.13 ação corretiva 
Ação para eliminar a causa de uma não conformidade detetada ou de outra situação indesejável. 

NOTA 1: Pode existir mais do que uma causa para a não conformidade. 

NOTA 2: As ações corretivas têm lugar para evitar recorrências enquanto que as ações preventivas (3.1.12) têm como objetivo 
prevenir ocorrências. 

NOTA 3: Há que distinguir correção (3.1.14) e ação corretiva. 

3.1.14 correção 
Ação para eliminar uma não conformidade (3.1.11) detetada. 

NOTA 1: Uma correção pode ser efetuada em conjunto com uma ação corretiva (3.1.13). 

3.1.15 competência 
Conjunto de conhecimentos (saber-saber), habilidades (saber-fazer) e comportamentos (saber-estar) 
necessários ao bom desempenho das tarefas e ao assumir das responsabilidades inerentes a uma determinada 
função na organização. 

3.2 Termos relacionados com as organizações 

3.2.1 organização  
Entidade que presta o serviço ao cliente independentemente da sua dimensão ou do seu estatuto de entidade 
promotora, parceira ou outra. 

3.2.2 entidade promotora das atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico 
(AEC) 
Entidade que se propõe desenvolver as atividades de enriquecimento curricular no âmbito do 1º ciclo do 
ensino básico: autarquias locais, associações de pais e encarregados de educação, IPSS e agrupamentos de 
escolas, mediante celebração do respetivo contrato com os serviços competentes.  

 

 



 

prNP 4510 
2012 
 

 

p. 8 de 41 

 

 

3.2.3 entidade promotora de atividades de animação e apoio à família na educação pré-escolar (AAF) 
Entidade que se propõe desenvolver as atividades de animação e apoio à família, no âmbito da educação 
pré-escolar e que para tal celebra acordo/contrato com o(s) serviço(s) competente(s). 

3.2.4 entidade promotora da componente de apoio à família no 1º ciclo do ensino básico (CAF) 
Entidade que se propõe desenvolver a componente de apoio à família, no âmbito do 1º ciclo do ensino básico 
mediante acordo/contrato com o(s) serviço(s) competente(s). 

3.2.5 entidade parceira 
Entidade com quem as entidades promotoras estabelecem parcerias para a prestação do serviço. 

3.2.6 instituições particulares de solidariedade social (IPSS)  
Instituições constituídas sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito de dar 
expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos e desde que não sejam 
administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico. 

3.2.7 associações de pais e de encarregados de educação 
Organizações independentes que visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados em tudo 
quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos quer sejam alunos da educação pré-escolar 
ou dos ensinos básico ou secundário público, particular ou cooperativo. 

3.2.8 estabelecimento de ensino público 
Instituição cujo funcionamento é da responsabilidade exclusiva do Estado, das regiões autónomas, das 
autarquias locais ou de outra pessoa de direito público. 

3.2.9 estabelecimento de ensino particular e cooperativo 
Instituição criada por pessoas, singulares ou coletivas, privadas ou cooperativas, em que se ministre ensino 
coletivo a mais de cinco crianças com três ou mais anos. 

3.2.10 agrupamento de escolas 
O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 
gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de um ou mais níveis e ciclos de 
ensino. 

3.2.11 função 
Descritor de um conjunto de responsabilidades e autoridades, traduzido num grupo de tarefas concretas 
atribuídas a uma pessoa que colabore com uma organização, a tempo integral ou parcial e a título oneroso ou 
voluntário. 

3.3 Termos relacionados com serviços 

3.3.1 atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico (AEC) 
Consideram-se atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico as que incidam nos 
domínios desportivo, artístico, científico/cultural, tecnológico e das tecnologias da informação e 
comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da 
educação, nomeadamente: 

a) atividades de apoio ao estudo; 

b) ensino do inglês; 

c) ensino de outras línguas estrangeiras; 
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d) atividade física e desportiva; 

e) ensino da música; 

f) atividades lúdico-expressivas; 

g) outras atividades que incidam nos domínios identificados. 

3.3.2 atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar (AAF) 
Consideram-se atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar  as atividades que se 
destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois das 
atividades letivas e durante os períodos de interrupção das atividades letivas. 

3.3.3 componente de apoio à família no 1º ciclo do ensino básico (CAF) 
Consideram-se atividades de apoio à família no 1º ciclo as atividades que se destinam a assegurar o 
acompanhamento dos alunos do 1º ciclo do ensino básico antes e/ou depois das atividades curriculares e de 
enriquecimento e/ou durante os períodos de interrupção das atividades letivas. 

3.3.4 acompanhamento de crianças 
Considera-se acompanhamento de crianças o serviço que se realiza no: 

a) transporte, condução e vigilância de e para: as atividades de enriquecimento curricular, as atividades de 
animação e apoio à família na educação pré-escolar e as atividades no âmbito da componente de apoio à 
família; 

b) apoio e vigilância durante as refeições. 

3.4 Termos relacionados com a prestação do serviço  

3.4.1 instalações 
Espaço onde é desenvolvido o serviço. 

3.4.2 equipamento 
Mobiliário, material de exterior e acessórios, necessários para o desenvolvimento do serviço. 

3.4.3 material didático 
Conjunto de material facilitador da aprendizagem cuja durabilidade seja uma característica inerente. 

3.4.4 material de apoio e de consumo 
Conjunto de material de desgaste utilizado no desenvolvimento das atividades. 

3.5 Termos relacionados com documentos 

3.5.1 projeto educativo de escola/agrupamento de escolas (PE)  
Documento que consagra a orientação educativa da escola/agrupamento de escolas, elaborado e aprovado 
pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os 
princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola/agrupamento de escolas se propõe 
cumprir a sua função educativa. 
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3.5.2 regulamento interno (RI) do agrupamento 
Documento que define o regime de funcionamento do agrupamento de escolas, de cada um dos seus órgãos 
de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e 
técnico-pedagógicos. 

3.5.3 planos anual e plurianual de atividades do agrupamento (PAA) 
Documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de 
organização e de programação das atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua 
execução. 

3.5.4 projeto curricular de turma (PCT) 
Documento que define as estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo nacional e do projeto 
curricular de escola, visando adequá-los ao contexto de cada turma. 

3.5.5 programa educativo individual (PEI) 
Documento que fixa e fundamenta as respostas educativas, e respetivas formas de avaliação, para a criança 
ou jovem com necessidades educativas especiais. 

3.5.6 relatório anual de atividades 
Documento que relaciona as atividades efetivamente realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada e identifica os recursos utilizados nessa realização. 

3.5.7 relatório de autoavaliação do agrupamento 
Documento que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, 
à avaliação das atividades realizadas pelo agrupamento de escolas e da sua organização e gestão, 
designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo. 

3.5.8 plano de atividades da organização 
Documento de planeamento que define, em função da política da organização, os objetivos, as formas de 
concretização  e programação das atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua 
execução. 

3.5.9 plano de atividades do serviço 
Documento de planeamento construído com base no plano de atividades da organização, no plano de 
atividades e outros documentos de orientação educativa do estabelecimento de ensino público e demais 
legislação aplicáveis ao serviço a prestar e definidos pela tutela. 

3.5.10 regulamento de funcionamento do serviço 
Documento que define o regime de funcionamento do serviço, tendo por base a política da organização, o 
regulamento interno do estabelecimento de ensino, os documentos orientadores e demais legislação 
aplicáveis ao serviço a prestar e definidos pela tutela. 

3.5.11 orientações programáticas (OP) 
Documentos referenciais de suporte à prática pedagógica dos técnicos que desenvolvem as AEC.  

3.5.12 necessidades educativas especiais (NEE) 
Alunos que apresentam limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários 
domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de caráter permanente. 
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3.5.13 documento 
Informação e respetivo meio de suporte. Exemplos: Registo, especificação, documento de procedimento, 
desenho, relatório, norma.  

NOTA 1: O meio de suporte pode ser papel, magnético, eletrónico ou disco ótico de computador, fotografia ou amostra de 
referência, ou uma das suas combinações.  

NOTA 2: Um conjunto de documentos, p. ex. especificações e registos, é frequentemente denominado “documentação”.   

NOTA 3: Alguns requisitos (p. ex. requisitos de legibilidade) são aplicáveis a todos os tipos de documentos. Contudo, podem existir 
diferentes requisitos para especificações (p. ex. requisitos para controlo das revisões) e para registos (p. ex. requisitos de 
recuperação). 

3.5.14 documentos internos 
Documentos que são produzidos pela organização, isto é, são gerados e controlados internamente. 

3.5.15 documentos externos 
Documentos que são fornecidos por entidade externa, normalmente de cariz vinculativo e que não são 
gerados nem controlados pela própria organização. 

3.5.16 registo 
Documento (3.5.14) que expressa resultados obtidos ou fornece evidência das atividades realizadas. 

NOTA 1: Podem usar-se registos para, por exemplo, fornecer evidências de verificação, de ação preventiva (3.1.12) e de ação 
corretiva (3.1.13). 

NOTA 2: De uma forma geral os registos não necessitam de ser sujeitos a controlo de revisão. 

4 Documentação 
A organização deve dispor e disponibilizar, salvaguardada a regulamentação legal em matéria de proteção de 
dados pessoais, a seguinte documentação: 

4.1 Documentos internos 

4.1.1 Documentos específicos da organização 

a) missão; 

b) visão; 

c) objetivos; 

d) estatutos da organização; 

e) declaração de início de atividade; 

f) plano de atividades da organização. 

4.1.2 Documentos específicos do serviço 

a) Documento jurídico do contratualizado entre a entidade promotora e as entidades parceiras (acordo de 
colaboração, protocolo, contrato, …) se aplicável; 

b) organograma funcional nominativo do(s) serviço(s); 

c) regulamento de funcionamento do(s) serviço(s);  

d) plano de atividades do serviço; 
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e) registos necessários para comprovar a conformidade com os requisitos do presente Documento; 

f) ficheiro de dados do cliente incluindo os seguintes elementos: fotografia, nome completo, data de 
nascimento, morada, nome e contactos do representante legal e de quem o possa substituir, contactos em 
caso de emergência e outros elementos que careçam de atenção especial, tais como: alergias, restrições 
alimentares, limitações motoras e/ou cognitivas, doenças crónicas, entre outros, mediante autorização 
expressa do representante legal. 

4.2 Documentos externos (quando aplicável) 

a) legislação; 

b) orientações programáticas; 

c) projeto educativo de escola/agrupamento de escolas; 

d) plano de atividades; 

e) regulamento interno do agrupamento; 

f) relatórios de autoavaliação do agrupamento; 

g) projeto curricular de turma; 

h) programa educativo individual; 

i) livro de reclamações. 

4.3 Controlo dos documentos 

Os documentos requeridos devem ser controlados. Os registos são um tipo especial de documentos e devem 
ser controlados de acordo com os requisitos indicados na secção 4.4. 

Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os controlos necessários: 

a) para aprovar os documentos quanto à sua adequação antes de serem editados; 

b) para rever e atualizar os documentos quando necessário e para os reaprovar; 

c) para assegurar que as alterações e o estado atual de revisão dos documentos são identificados; 

d) para assegurar que as versões relevantes dos documentos aplicáveis estão disponíveis nos locais de 
utilização; 

e) para assegurar que os documentos se mantêm legíveis e prontamente identificáveis; 

f) para assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organização como necessários 
para o planeamento e desenvolvimento do serviço são identificados e a sua distribuição controlada; 

g) para prevenir a utilização indevida de documentos obsoletos e para os identificar de forma apropriada se 
forem retidos para qualquer propósito. 

4.4 Controlo dos registos 

Os registos estabelecidos para proporcionar evidência da conformidade do serviço com os requisitos 
especificados devem ser controlados de acordo com procedimento documentado. 

O procedimento deve definir os controlos necessários para garantir a respetiva:  

a) identificação; 



  

prNP 4510 
2012 

 
 

p. 13 de 41 

 

 

b) armazenagem; 

c) proteção; 

d) recuperação; 

e) retenção; 

f) destino. 

Os registos devem manter-se legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. 

5 Responsabilidade da gestão 
A gestão de topo da organização deve assegurar diretamente ou por delegação: 

a) a formulação da missão e da visão da organização, que devem definir linhas orientadoras para a prestação 
do serviço e o compromisso de as concretizar através de objetivos mensuráveis e exequíveis; 

b) a definição, a documentação e atualização do regulamento de funcionamento do serviço. Este 
regulamento deve ser divulgado e compreendido por todos os níveis da organização relevantes para a 
prestação do serviço e pelos seus clientes; 

c) a monitorização do plano de atividades do serviço; 

d) as infraestruturas e materiais necessários à prestação do serviço (ver 6); 

e) os recursos humanos necessários à prestação do serviço, as regras de substituição dos mesmos e a 
monitorização do seu desempenho (ver 6); 

f) a constituição dos registos necessários para garantir o planeamento, a execução e a monitorização eficaz 
do serviço. 

6 Gestão de recursos  

6.1 Recursos Humanos 

6.1.1 Requisitos de recrutamento, seleção e contratação 

A contratação dos profissionais deve respeitar o disposto nos diplomas legais que regulamentem esta matéria 
tanto ao nível da celebração de contratos de trabalho, quanto da remuneração dos profissionais.  

No caso das AEC, o recrutamento e seleção dos profissionais deve garantir o envolvimento ativo dos órgãos 
competentes do estabelecimento de ensino público. 

NOTA: O horário de trabalho dos profissionais tem de prever tempo para preparação, planificação e avaliação das atividades, bem 
como para articulação com outros profissionais e entidades, se aplicável. 

6.1.2 Substituição 

A organização deve garantir a prestação do serviço ao cliente, sem interrupções, mediante a substituição 
imediata dos profissionais ausentes. 

Caso a ausência comprometa a prestação do serviço por um período superior a 2 dias úteis (ou a 2 sessões da 
mesma atividade, tratando-se de AEC), a organização deve garantir a substituição por profissionais de igual 
perfil. 
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6.1.3 Requisitos de qualificação 

6.1.3.1 Qualificação inicial 

A qualificação dos profissionais deve obedecer aos diplomas legais em vigor. 

6.1.3.2 Atualização da qualificação 

A atualização da qualificação dos profissionais deve ser assegurada por monitorização de desempenho (ver 
8.2.6) e por frequência de ações de formação que contribuam para a melhoria do seu desempenho. 

6.1.4 Formação 

O planeamento da formação deve ser documentado e ter em conta o seguinte: 

a) o resultado da monitorização da prestação do serviço; 

b) o resultado da monitorização de desempenho; 

c) o resultado da manifestação das necessidades de formação dos profissionais; 

d) o número de horas de formação que cada profissional deve cumprir, de acordo com o disposto na 
legislação em vigor e com o Quadro constante no Anexo C; 

e) o total de horas ministradas, sendo que este deve compreender, no mínimo, 60 % de formação ministrada 
por entidade formadora reconhecida nos termos da legislação em vigor. Esta pode ser complementada por 
formação ministrada por formadores internos à organização, desde que estes evidenciem competências 
técnico-científicas e pedagógicas adequadas, no quadro legal em vigor. 

f) os conteúdos das ações de formação deverão estar diretamente relacionados com o plano de atividades do 
serviço, projeto educativo do agrupamento e com as orientações legais em vigor; 

g) a definição da periodicidade e forma da sua monitorização. 

O plano de formação deve ser revisto e atualizado sempre que necessário. 

Devem ser mantidos registos da formação realizada bem como da sua monitorização. 

6.2 Infraestruturas e materiais 

6.2.1 Instalações, Equipamento e Materiais  

As instalações, os equipamentos e materiais utilizados na realização do serviço devem estar de acordo com a 
legislação em vigor, devem ser adequados ao número de crianças, ao seu escalão etário, à natureza da 
atividade e deve ser garantida a sua acessibilidade. 

As instalações, os equipamentos e materiais utilizados na realização do serviço devem ser higienizados de 
acordo com um plano previamente definido e documentado. 

No caso da organização não ter autoridade na gestão das instalações, equipamentos e materiais necessários 
para a realização do serviço, no todo ou em parte, o cumprimento deste requisito deverá ser demonstrado 
através dos seguintes registos: 

a) verificação da adequabilidade das instalações, equipamentos e materiais; 

b) reporte às entidades competentes de qualquer inadequação verificada; 

c) seguimento da situação até à sua resolução, ou  definição das alternativas adotadas. 
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Caso a inadequação verificada ponha em causa a saúde e/ou a segurança das crianças, a atividade deve ser 
suspensa até à resolução do problema ou à adoção de alternativas. 

7 Realização do serviço 

7.1 Planeamento 

7.1.1 Elementos de planeamento 

O planeamento do serviço deve ser documentado considerando os seguintes elementos: 

a) âmbito do serviço a prestar (identificação das atividades e sua tipologia); 

b) caracterização do grupo alvo;  

c) número de crianças por grupo, cujo limite é fixado na regulamentação/legislação em vigor; 

d) perfil dos profissionais; 

e) horário(s) de funcionamento; 

f) instalações e/ou locais de realização; 

g) identificação e quantificação dos materiais e equipamentos necessários para a sua realização; 

h) custos inerentes. 

Na elaboração do planeamento do serviço a organização deve garantir as condições de frequência dos alunos 
com NEE (caso estes integrem o grupo) de acordo com o respetivo PEI. 

7.1.2 Articulação com outras entidades 

Na elaboração do planeamento do serviço a organização deve garantir a articulação entre a entidade 
promotora, a entidade parceira e o agrupamento (se aplicável), sem prejuízo de outras entidades envolvidas. 

7.1.3 Evidências da conformidade 

A organização deve apresentar os registos necessários que comprovem evidência da conformidade do 
planeamento do serviço com o preconizado nos PAA, PCT, PEI e nas OP, sempre que aplicável. 

7.1.4 Revisão do planeamento 

O planeamento das atividades deve ser revisto até 15 dias após o início do ano letivo, em conformidade com 
as características específicas de cada grupo. 

O planeamento das atividades deve ser revisto no mínimo trimestralmente e refletir os resultados da 
monitorização do serviço.  

7.2 Ficha de inscrição  

A organização deve garantir a existência de fichas de inscrição, nas quais constem os seguintes elementos: 

a) identificação legal da organização; 

b) identificação legal das entidades envolvidas; 

c) identificação do cliente; 
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d) a(s) atividade(s) de enriquecimento curricular  oferecida(s) e suas áreas se aplicável e/ou as atividades 
oferecidas na AAF e na CAF; 

e) número máximo de crianças por grupo; 

f) horário(s) de funcionamento; 

g) instalações e/ou locais de realização; 

h) preço do serviço (se aplicável); 

i) a(s) responsabilidade(s) de cada uma das partes; 

j) assinatura do representante da organização e do cliente. 

No ato do preenchimento desta ficha, devem ser confirmados e/ou recolhidos todos os elementos que 
permitam a elaboração do ficheiro de dados da criança (ver 4.1.2 f)). 

Caso a organização não possa recolher as assinaturas de todos os clientes, o cumprimento deste requisito 
deverá ser demonstrado através de registos que comprovem as diligências desenvolvidas para esse fim. 

NOTA: As áreas das atividades de enriquecimento curricular podem, no caso das atividades lúdico expressivas, ser: expressão 
plástica e visual; expressão musical; movimento e drama/teatro; dança; multimédia; percursos culturais e de exploração do meio e 
atividades lúdicas e de animação. 

7.3 Serviços de acompanhamento de crianças 

7.3.1 Transporte, condução e vigilância durante as deslocações 

Caso a organização tenha necessidade de transportar as crianças de e para os locais onde se realiza o serviço, 
deve fazê-lo de acordo com a legislação em vigor. 

Caso a organização tenha necessidade de fazer deslocar as crianças a pé, deve assegurar que essas 
deslocações são feitas segundo as orientações definidas pelo agrupamento/escola. 

7.3.2 Apoio e vigilância durante as refeições 

A organização deve assegurar que o pessoal responsável do apoio tem informação atualizada sobre: 

a) necessidades dos clientes em termos de alimentação; 

b) eventuais alterações/ajustamentos de dieta, decorrentes de situações excecionais. 

O tipo de apoio e vigilância durante as refeições das crianças deve ser adequado à sua idade, grau de 
desenvolvimento, capacidades motoras e cognitivas, temporárias ou permanentes. 

7.4 Avaliação de desempenho de fornecedores 

A organização deve estabelecer critérios para avaliar o desempenho dos fornecedores com base nas suas 
aptidões para fornecer o produto ou serviço de acordo com os requisitos especificados.  

Devem ser mantidos registos dos resultados da avaliação do desempenho dos fornecedores e de quaisquer 
ações necessárias resultantes dessas atividades. Deve fazer parte desses registos uma lista atualizada de 
fornecedores, inerentes às atividades que pretendem desenvolver. 

NOTA 1: Sem prejuízo do disposto na NOTA 2, são considerados fornecedores quaisquer entidades, individuais ou coletivas que 
participem na prestação de serviços da organização, a título oneroso ou gratuito, tais como organizações que cedam instalações, 
materiais, transportes, entre outros. 

NOTA 2: A todos os prestadores de serviços cujos perfis estão incluídos no Quadro do Anexo C, aplicam-se os requisitos da 
secção 6. 
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7.4.1 Método de avaliação 

A organização deve estabelecer um método para avaliar o desempenho dos seus fornecedores, o qual deve 
englobar, entre outros, os seguintes requisitos:  

a) cumprimento das especificações – Capacidade do fornecedor em cumprir as condições dos pedidos de 
aquisição ou das especificações dos produtos e serviços solicitados;  

b) cumprimento dos prazos de entrega – Capacidade do fornecedor de cumprir e respeitar os prazos de 
entrega que figuram nos pedidos de aquisição;  

c) capacidade de resposta – Capacidade que o fornecedor tem de responder a necessidades imprevistas, de 
solucionar problemas e rapidez de resposta aos mesmos. 

7.4.2 Avaliação de fornecedores sem contratualização direta 

No caso dos fornecedores onde não haja uma contratualização direta, a organização deve igualmente 
proceder à sua avaliação e em caso de não conformidades reportá-las à entidade responsável. 

7.4.3 Periodicidade da avaliação 

A organização deve estabelecer uma periodicidade para avaliar os fornecedores no mínimo anual.  

8 Medição, análise e melhoria  

8.1 Generalidades  

A organização deve planear e implementar os processos de monitorização, medição, análise e melhoria 
necessários: 

a) para demonstrar e assegurar a conformidade com os requisitos do serviço; 

b) para melhorar continuamente a eficácia dos processos e do serviço. 

8.2 Monitorização e medição  

8.2.1 Avaliação da satisfação do cliente 

8.2.1.1 Método e periodicidade 

A organização deve definir um método e a periodicidade de avaliação da satisfação dos clientes com o 
serviço prestado. Devem ser mantidos registos destas avaliações. 

8.2.2 Tratamento de reclamações 

A organização deve estabelecer metodologia de tratamento de reclamações (incluindo livro de reclamações). 

8.2.3 Auditoria Interna 

De modo a verificar a conformidade e manutenção com as disposições planeadas e com os requisitos deste 
Documento, a organização deve anualmente efetuar ações de avaliação por um elemento independente da 
área avaliada. 

Esta avaliação deve ter por base o conteúdo referido no Anexo A deste Documento. 

Os registos das auditorias e dos seus resultados devem ser mantidos. 
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A gestão responsável pela área auditada deve assegurar que são empreendidas sem demora indevida, 
quaisquer correções e ações corretivas necessárias para eliminar as não conformidades detetadas e as suas 
causas. 

8.2.4 Monitorização do serviço prestado 

Para que no final de cada período letivo a organização possua dados relativos ao seu desempenho, deve 
definir a periodicidade de monitorização do serviço prestado. Esta monitorização deve ter por base os 
seguintes indicadores, entre outros: 

a) cumprimento das especificações contratualmente definidas; 

b) cumprimento das atividades planeadas;  

c) cumprimento dos objetivos das atividades realizadas. 

Devem ser mantidos registos da monitorização efetuada. 

Quando os resultados planeados não são atingidos, devem ser empreendidas correções e ações corretivas, 
conforme apropriado. 

NOTA: São fontes de informação para a monitorização os acordos/contratos de parceria, os planos de atividades, registos de 
acompanhamento e de concretização das atividades.  

8.2.5 Monitorização de desempenho dos profissionais 

A monitorização do desempenho dos profissionais deve ser efetuado nos seguintes termos: 

a) definição do método e da frequência de monitorização (mínima trimestral); 

b) definição dos indicadores de monitorização associados às competências e tarefas atribuídas a cada 
profissional, definidas no Anexo C; 

c) realização da autoavaliação dos profissionais.  

O método, os indicadores e os resultados da monitorização devem ser documentados, comunicados e 
compreendidos na organização. 

8.3 Gestão de Não Conformidades 

A Organização deve estabelecer um procedimento documentado definindo requisitos para tratar quaisquer 
não conformidades detetadas no serviço ou nas atividades de gestão do mesmo, garantindo a sua correção e a 
compensação dos clientes, sempre que aplicável. 

São exemplos de possíveis fontes de informação sobre não conformidades, entre outras: 

a) resultados da monitorização de desempenho dos profissionais; 

b) resultados da monitorização do serviço; 

c) resultados da avaliação de desempenho dos fornecedores; 

d) resultados da avaliação da satisfação do cliente com o serviço prestado;  

e) resultados da análise de reclamações; 

f) resultados de auditorias internas; 

g) notificações de entidades competentes; 

h) registos de ocorrências relevantes. 
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No caso de uma ocorrência relevante, especialmente aquela que coloque em causa a segurança do cliente, 
esta deve ser reportada ao elemento responsável do agrupamento/escola/instituição (quando aplicável), bem 
como ao representante legal da criança.  

8.4 Análise de dados 

A organização deve determinar, recolher e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e a 
eficácia do serviço e para avaliar onde pode ser efetuada a sua melhoria contínua. Esta análise deve incluir os 
dados gerados como resultado da monitorização e da medição, bem como de outras fontes relevantes. 

A análise dos dados deve proporcionar informação relativa a: 

a) satisfação do cliente (ver 8.2.1); 

b) conformidade com os requisitos do serviço (ver 7); 

c) características e tendências dos processos e serviços, incluindo oportunidades para ações preventivas (ver 
8.5.2); 

d) fornecedores (ver 7.4). 

8.5 Melhoria 

8.5.1 Melhoria contínua 

A organização deve melhorar continuamente a eficácia do serviço através dos resultados das auditorias, da 
análise dos dados, das ações corretivas e preventivas. 

8.5.2 Ações corretivas 

A organização deve empreender ações para eliminar as causas das não conformidades com o fim de evitar 
repetições. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas. 

Deve ser estabelecido um procedimento documentado para definir requisitos para: 

a) rever as não conformidades (incluindo reclamações do cliente); 

b) determinar as causas das não conformidades; 

c) avaliar a necessidade de ações que assegurem a não repetição das não conformidades; 

d) determinar e implementar as ações necessárias; 

e) registar os resultados das ações empreendidas (ver 4.4). 

8.5.3 Ações preventivas 

A organização deve determinar as ações para eliminar as causas de potenciais não conformidades, tendo em 
vista prevenir a sua ocorrência. As ações preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos potenciais 
problemas.  

Deve ser estabelecido um procedimento documentado para definir requisitos para: 

a) determinar potenciais não conformidades e suas causas; 

b) avaliar a necessidade de ações para prevenir a ocorrência de não conformidades; 

c) determinar e implementar as ações necessárias; 

d) registar os resultados das ações empreendidas (ver 4.4); 

e) rever a eficácia das ações preventivas empreendidas. 
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Anexo A 
(informativo) 

Lista de Verificação 
A seguinte Lista de Verificação é um guia de ajuda às auditorias anuais de acordo com o presente 
Documento. 

Requisito Assunto / Questão C NC CP 

4. Documentação    

4.1 Documentos internos    

4.1.1 A organização possui e disponibiliza:    

4.1.1 a) Missão    

4.1.1 b) Visão    

4.1.1 c) Objetivos    

4.1.1 d) Estatutos da organização    

4.1.1 e) Declaração do início da atividade    

4.1.1 f) Plano de atividade da organização    

4.1.2 A organização possui e disponibiliza:    

4.1.2 a) Documento jurídico do contratualizado entre a entidade promotora e as entidades 
parceiras (quando aplicável) 

   

4.1.2 b) Organograma funcional nominativo do serviço    

4.1.2 c) Regulamento de funcionamento do serviço    

4.1.2 d) Plano de atividades do serviço    

4.1.2 e) Registos da conformidade com os requisitos do presente Documento    

4.1.2 f) Ficheiro de dados do cliente (conteúdo: fotografia; nome completo; data de 
nascimento; morada; nome e contactos do representante legal e outro contacto 
alternativo; contactos em caso de emergência; informações especiais tais como: 
alergias; restrições alimentares; limitações motoras e/ou cognitivas; doenças 
crónicas) 

   

4.2 Documentos externos (quando aplicável)    

4.2 a) A organização dispõe da Legislação?    

4.2 b) A organização dispõe das orientações programáticas?    

4.2 c) A organização dispõe do projeto educativo de escola/agrupamento de escolas?    

4.2 d) A organização dispõe do plano de atividades?    

4.2 e A organização dispõe do regulamento interno do agrupamento?    

4.2 f) A organização dispõe do relatório de autoavaliação do agrupamento?    

4.2 g) A organização dispõe do projeto curricular de turma?    

4.2 h) A organização conhece o programa educativo individual?    

4.2 i) A organização dispõe e disponibiliza livro de reclamações? Esta informação 
encontra-se afixada em local publicamente visível? 

   

4.3 Controlo dos documentos    

4.3 Existe um procedimento documentado?    

4.3 Este procedimento contempla as fases de elaboração, aprovação, revisão, 
identificação e distribuição dos documentos? 

   

4.3 Este procedimento prevê metodologia para controlo dos documentos de origem 
externa? 

   

(continua) 
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(continuação) 

Requisito Assunto / Questão C NC CP 

4.3 Este procedimento prevê metodologia para gestão de documentos obsoletos?    

4.4 Controlo dos registos    

4.4 Existe um procedimento documentado para o controlo de registos?    

4.4 a) a f) Este procedimento contempla metodologia para a identificação, armazenagem, 
proteção, recuperação, retenção e destino dos registos? 

   

4.4 Os registos estão legíveis, identificáveis e são recuperáveis?    

5. Responsabilidades da gestão    

5. a) A gestão de topo assegura que a missão e a visão da organização, contemplam linhas 
orientadoras para a prestação do serviço?  

   

5. a) A gestão de topo assegura o estabelecimento de objetivos mensuráveis e exequíveis?    

5. b) A gestão de topo assegura a definição, documentação e atualização do regulamento 
do serviço? 

   

5. b) O regulamento do serviço é divulgado e compreendido a todos os níveis da 
organização e seus clientes? 

   

5. c) A gestão de topo assegura a monitorização do plano de atividades do serviço?    

5. d) A gestão de topo assegura as infraestruturas e materiais necessários?    

5. e) A gestão de topo assegura os recursos humanos necessários?    

5. e) A gestão de topo assegura o estabelecimento das regras de substituição dos recursos 
humanos? 

   

5. e) A gestão de topo assegura a monitorização do desempenho dos recursos humanos?    

5. f) A gestão de topo assegura a constituição dos registos necessários para assegurar o 
planeamento, a execução e a monitorização eficaz do serviço? 

   

6. Gestão de Recursos     

6.1 Recursos humanos    

6.1.1 A contratação dos profissionais está de acordo com a legislação em vigor, 
nomeadamente a nível do contrato trabalho e remuneração? 

   

 No recrutamento e seleção dos profissionais das AEC é garantido o envolvimento 
ativo dos órgãos competentes do estabelecimento de ensino público? 

   

6.1.2 A organização assegura a substituição imediata dos profissionais, garantindo o 
acompanhamento das crianças sem interrupções? 

   

 Na ausência dos profissionais, superior a 2 dias úteis (ou a duas sessões da mesma 
atividade, nas AEC) a substituição é feita por profissionais de igual perfil? 

   

6.1.3 Requisitos de qualificação    

6.1.3.1 A qualificação dos profissionais obedece aos diplomas legais em vigor?    

6.1.3.2 É assegurada a atualização dos profissionais, através da monitorização de 
desempenho e frequência em ações de formação? 

   

6.1.4 Está documentado o planeamento da formação?    

6.1.4 a) O planeamento da formação contempla o resultado da monitorização da prestação do 
serviço? 

   

6.1.4 b) O planeamento da formação contempla o resultado da monitorização de 
desempenho? 

   

6.1.4 c) O planeamento da formação contempla o resultado da manifestação das necessidades 
de formação dos profissionais? 

   

6.1.4 d) O número de horas de formação para cada profissional cumpre com o disposto na 
legislação em vigor e com o anexo C? 

   

6.1.4 e) O número total de horas ministradas compreende, no mínimo, 60% de formação 
ministrada por entidade formadora reconhecida, nos termos da legislação em vigor? 

   

(continua) 
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(continuação) 

Requisito Assunto / Questão C NC CP 

6.1.4 e) Na formação ministrada por formadores internos é assegurada a competência 
técnico- científica e pedagógica dos formadores? 

   

6.1.4 f) Os conteúdos das ações de formação estão diretamente relacionadas com o plano de 
atividades do serviço, projeto educativo do agrupamento e com as orientações legais 
em vigor? 

   

6.1.4 g) Está definida a forma e a periodicidade da monitorização do planeamento da 
formação? 

   

6.1.4 O plano de formação é revisto e atualizado?    

6.1.4 São mantidos os registos da formação realizada?    

6.1.4 São mantidos registos da monitorização da formação?    

6.2. Infraestruturas e materiais    

6.2.1 As instalações, equipamentos e materiais estão de acordo com a legislação em vigor?    

 As instalações, equipamentos e materiais são adequadas ao número de crianças, ao 
seu escalão etário e à natureza da atividade? 

   

 É garantida a acessibilidade às instalações, equipamentos e materiais?    

 As instalações, equipamentos e materiais são higienizados, de acordo com um plano 
previamente definido e documentado? 

   

6.2.1 a)  Caso a organização não tenha autoridade na gestão das instalações, equipamentos e 
materiais, existem registos que demonstrem a verificação da sua adequabilidade? 

   

6.2.1 b) É efetuado o reporte às entidades competentes, caso se verifique inadequação de 
instalações, equipamentos e materiais? 

   

6.2.1 c) É efetuado o seguimento da inadequação de instalações, equipamentos e materiais, 
até à sua resolução ou definição de alternativas? 

   

7. Realização do Serviço    

7.1 Planeamento    

7.1.1 Está documentado o planeamento do serviço?    

7.1.1 a) a h) Este planeamento contempla: âmbito do serviço; caraterização do grupo alvo; 
número limite de crianças por grupo; perfil dos profissionais; horário de 
funcionamento; instalações e/ou locais de realização; identificação e quantificação 
dos materiais e equipamentos necessários e custos? 

   

7.1.1 Na elaboração do planeamento do serviço são garantidas as condições de frequência 
dos alunos com NEE? 

   

7.1.2 Na elaboração do planeamento do serviço é garantida a articulação, entre: entidade 
promotora; entidade parceira e o agrupamento? 

   

7.1.3 A organização possui evidência da conformidade da planificação do serviço, com o 
preconizado nos PAA, PCT, PEI e nas OP (se aplicável)? 

   

7.1.4 A planificação das atividades é revista 15 d após o início do ano letivo?    

7.1.4 A planificação das atividades é revista, no mínimo, trimestralmente?     

7.1.4 A planificação das atividades reflete os resultados da monitorização do serviço?     

7.2 Ficha de inscrição    

7.2 a) a j) Existem fichas de inscrição contendo: identificação legal da organização; 
identificação legal das entidades envolvidas; identificação do cliente; as atividades 
de enriquecimento curricular oferecidas e suas áreas e/ou as atividades oferecidas na 
AAF e na CAF; número máximo de crianças por grupo; horário de funcionamento; 
instalações e/ou locais de realização; preço do serviço; responsabilidades de cada 
uma das partes; assinatura do representante da organização e do cliente? 

   

 No ato do preenchimento da ficha de inscrição são recolhidos ou confirmados os 
elementos necessários para a elaboração do ficheiro de dados da criança? 

   

(continua) 
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(continuação) 

Requisito Assunto / Questão C NC CP 

7.3. Serviço de acompanhamento de crianças    

7.3.1 O transporte das crianças é efetuado de acordo com a legislação?    

7.3.1 A deslocação das crianças a pé é feita segundo as orientações do 
agrupamento/escola? 

   

7.3.2 O pessoal responsável pelo apoio e vigilância durante as refeições tem informação 
atualizada sobre as necessidades em termos de alimentação? 

   

 O pessoal responsável pelo apoio e vigilância durante as refeições tem informação 
atualizada sobre eventuais alterações/ajustes de dieta, decorrentes de situações 
excecionais? 

   

 O tipo de apoio na alimentação das crianças é adequado à sua idade, grau de 
desenvolvimento, capacidades motoras e cognitivas, temporárias ou permanentes? 

   

7.4 Avaliação de desempenho de fornecedores    

 Estão estabelecidos critérios para avaliar o desempenho dos fornecedores?    

 São mantidos registos dos resultados da avaliação do desempenho dos fornecedores?    

7.4.1 a) a c) Está definido um método de avaliação do desempenho dos fornecedores, que englobe 
o cumprimento das especificações, dos prazos de entrega e ainda a capacidade de 
resposta? 

   

7.4.2 São avaliados e mantidos registos dessa avaliação no caso dos fornecedores sem 
contratualização direta? 

   

7.4.3 Os fornecedores são avaliados no mínimo anualmente?    

8. Medição, análise e melhoria    

8.1 Generalidades    

8.1 A organização planeia e implementa os processos de monitorização, medição, análise 
e melhoria necessários ao bom funcionamento do serviço? 

   

8.2 Monitorização e medição    

8.2.1.1 A organização tem definido um método e a respetiva periodicidade para a avaliação 
da satisfação dos clientes? 

   

 São mantidos os respetivos registos?    

8.2.2 Está estabelecida uma metodologia para tratamento de reclamações?    

8.2.2 A metodologia de tratamento de reclamações inclui o livro de reclamações?    

8.2.3 Auditoria Interna    

8.2.3 É realizada anualmente uma avaliação de acordo com o anexo A?    

8.2.3 Esta avaliação é feita por um elemento independente da área avaliada?    

8.2.3 São mantidos os registos desta avaliação?    

8.2.3 O responsável da área avaliada assegura que são empreendidas ações para eliminar 
eventuais não conformidades e suas causas? 

   

8.2.4 No final de cada período letivo é monitorizado o serviço prestado?    

8.2.4 a) a c) Essa monitorização compreende o cumprimento: das especificações contratualmente 
definidas; das atividades planeadas e dos objetivos das atividades realizadas? 

   

 São mantidos os registos da monitorização efetuada?    

8.2.5 Monitorização de desempenho dos profissionais    

8.2.5 a) Está definido o método e frequência para a avaliação dos profissionais?    

8.2.5 a) A frequência para a avaliação dos profissionais é no mínimo trimestral?    

8.2.5 b) Os indicadores de monitorização da avaliação dos profissionais estão associados às 
competências/tarefas definidas no Anexo C? 

   

8.2.5 c) A monitorização tem em consideração os resultados da autoavaliação?    

(continua) 
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(conclusão) 

Requisito Assunto / Questão C NC CP 

8.3 Gestão de Não Conformidades    

 Existe um procedimento documentado para o tratamento de não conformidades?    

8.4 Análise de dados    

8.4 a) Numa perspetiva de melhoria contínua, a análise de dados efetuada pela organização 
proporciona-lhe informação sobre a satisfação do cliente? 

   

8.4. b) Numa perspetiva de melhoria contínua, a análise de dados efetuada pela organização 
proporciona-lhe informação sobre a conformidade com os requisitos do serviço? 

   

8.4 c) Numa perspetiva de melhoria contínua, a análise de dados efetuada pela organização 
proporciona-lhe informação sobre as caraterísticas e tendências dos processos e 
serviços e ainda ações preventivas? 

   

8.4 d)  Numa perspetiva de melhoria contínua, a análise de dados efetuada pela organização 
proporciona-lhe informação sobre os fornecedores 

   

8.5 Melhoria    

8.5.1 A organização evidencia formas de melhoria contínua do serviço?    

8.5.2 

 

Existe um procedimento documentado para tratamento das ações corretivas?    

8.5.2 a) a e) Este procedimento define os requisitos para: determinar as causas das não 
conformidades; avaliar a necessidade de ações que assegurem a não repetição das 
não conformidades; determinar e implementar as ações necessárias e registar os 
resultados das ações empreendidas? 

   

8.5.3 Existe um procedimento documentado para tratamento das ações preventivas?    

8.5.3 a) a e) Este procedimento define os requisitos para: rever as não conformidades; determinar 
potenciais causas das não conformidades; avaliar a necessidade de ações para 
prevenir a ocorrência de não conformidades; determinar e implementar as ações 
necessárias; registar os resultados das ações empreendidas e rever a eficácia das 
ações preventivas empreendidas. 

   

C-Cumpre; NC-Não Cumpre; CP-Cumpre Parcialmente 
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Anexo B 
(informativo) 

Correspondência entre a prNP 4510:2012 e a ISO 9001:2008 

 
Quadro B.1 – Correspondência entre o prNP 4510:2012 e a NP EN ISO 9001:2008 

prNP 4510:2012  NP EN ISO 9001:2008 

Título Cláusula Cláusula Título 

Preâmbulo nacional NA NA Preâmbulo nacional 

Sumário NA NA Sumário 

Introdução NA  
0.1 

Introdução (só o título) 
Generalidades 

Objetivo e campo de aplicação 1 1 
1.1 
1.2 

Objetivo e campo de aplicação 
Generalidades 
Aplicação 

Referências normativas 2 2 Referência normativa 

Termos e definições 3 3 Termos e definições 

Documentação 4 4.2 
4.2.1 

Requisitos da documentação (só o título) 
Generalidades 

Documentos internos (só o título) 4.1 4.2.1 Generalidades 

Documentos específicos da organização 4.1.1 4.2.1 Generalidades 

Documentos específicos do serviço 4.1.2 4.2.1 Generalidades 

Documentos externos 4.2 4.2.1 Generalidades 

Controlo dos documentos 4.3 4.2.3 Controlo dos documentos 

Controlo dos registos 4.4 4.2.4 Controlo dos registos 

Responsabilidade da gestão 5 5 
5.1 
6.1 

Responsabilidade da gestão (só o título) 
Comprometimento da gestão 
Provisão de recursos 

Gestão de recursos (só o título) 6 6.2 Recursos humanos (só o título) 

Recursos humanos (só o título) 6.1 6.2.1 Generalidades 

Requisitos de recrutamento, seleção o e contratação 6.1.1 6.2.1 Generalidades 

Substituição 6.1.2 - - 

Requisitos de qualificação (só o título) 6.1.3 6.2.2 Competência, formação e consciencialização 

Qualificação inicial 6.1.3.1 6.2.2 Competência, formação e consciencialização 

Atualização da qualificação 6.1.3.2 6.2.2 Competência, formação e consciencialização 

Formação 6.1.4 6.2.2 Competência, formação e consciencialização 

Infraestruturas e materiais (só o título) 6.2 6.3 
6.4 

Infraestruturas 
Ambiente de trabalho 

Instalações, Equipamentos e Materiais 6.2.1 6.3 
6.4 

Infraestruturas 
Ambiente de trabalho 

Realização do serviço (só o título) 7 7 
7.5 

Realização do produto  
Produção e fornecimento do serviço (só o título) 

Planeamento (só o título) 7.1 7.1 Planeamento da realização do produto 

Elementos do planeamento 7.1.1 7.1 Planeamento da realização do produto 

Articulação com outras entidades 7.1.2 7.1 Planeamento da realização do produto 

Evidências da conformidade 7.1.3 7.1 Planeamento da realização do produto 

(continua) 
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Quadro B.1 – Correspondência entre o prNP 4510:2012 e a NP EN ISO 9001:2008 (conclusão) 

prNP 4510:2012  NP EN ISO 9001:2008 

Título Cláusula Cláusula Título 

Revisão do planeamento 7.1.4 7.1 Planeamento da realização do produto 

Ficha de inscrição 7.2 7.2.1 
 
7.2.2 
7.2.3 
7.5.1 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 

Determinação dos requisitos relacionados com o 
produto 
Revisão dos requisitos relacionados com o produto 
Comunicação com o cliente 
Controlo da produção e do fornecimento do serviço 
Identificação e rastreabilidade 
Propriedade do cliente 
Preservação do produto 

Serviços de acompanhamento de crianças (só o título)  7.3 -  

Transporte, condução e vigilância durante as 
deslocações) 

7.3.1 7.2.1 
 
7.2.2 
7.2.3 
7.5.1 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 

Determinação dos requisitos relacionados com o 
produto 
Revisão dos requisitos relacionados com o produto 
Comunicação com o cliente 
Controlo da produção e do fornecimento do serviço 
Identificação e rastreabilidade 
Propriedade do cliente 
Preservação do produto 

Apoio e vigilância durante as refeições 7.3.2 7.2.1 
 
7.2.2 
7.2.3 
7.5.1 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 

Determinação dos requisitos relacionados com o 
produto 
Revisão dos requisitos relacionados com o produto 
Comunicação com o cliente 
Controlo da produção e do fornecimento do serviço 
Identificação e rastreabilidade 
Propriedade do cliente 
Preservação do produto 

Avaliação de desempenho de fornecedores 7.4 7.4.1 Processo de compra 

Método de avaliação 7.4.1 7.4.1 Processo de compra 

Avaliação de fornecedores sem contratualização direta 7.4.2 7.4.1 Processo de compra 

Periodicidade da avaliação 7.4.3 7.4.1 Processo de compra 

Medição, análise e melhoria (só o título) 8 8 Medição, análise e melhoria (só o título) 

Generalidades 8.1 8.1 Generalidades 

Monitorização e medição (só o título) 8.2 8.2  Monitorização e medição (só o título) 

Avaliação da satisfação do cliente (só o título) 8.2.1 8.2.1 Satisfação do cliente 

Método e periodicidade 8.2.1.1 8.2.1 Satisfação do cliente 

Tratamento de reclamações 8.2.2 7.2.3 Comunicação com o cliente 

Auditoria interna 8.2.3 8.2.2 Auditoria interna 

Monitorização do serviço prestado 8.2.4 8.2.4 Monitorização e medição do produto 

Monitorização de desempenho dos profissionais 8.2.5 6.2.2 Competência, formação e consciencialização 

Gestão de não conformidades 8.3 8.3 Controlo do produto não conforme 

Análise de dados 8.4 8.4 Análise de dados 

Melhoria (só o título) 8.5 8.5 Melhoria (só o título) 

Melhoria contínua 8.5.1 8.5.1 Melhoria contínua 

Ações corretivas 8.5.2 8.5.2 Ações corretivas 

Ações preventivas 8.5.3 8.5.3 Ações preventivas 

Lista de verificação Anexo A 8.2.2 Auditoria interna 

Correspondência entre o prNP 4510:2012 e a NP EN 
ISO 9001:2008 

Anexo B -- -- 

Perfis dos profissionais das atividades de 
enriquecimentos curricular e apoio à família 

Anexo C 5.5.1 
6.2.1 
6.2.2 

Responsabilidade e autoridade 
Generalidades 
Competência, formação e consciencialização 
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Quadro B.2 – Correspondência entre a NP EN ISO 9001:2008 e o prNP 4510:2012 

NP EN ISO 9001:2008  prNP 4510:2012 

Título Cláusula Cláusula Título 

Preâmbulo nacional NA NA Preâmbulo nacional 
Sumário NA NA Sumário 
Preâmbulo NA -- -- 
Nota de endosso NA -- -- 
Introdução (só o título)  0 -- Introdução 
Generalidades 0.1 -- Introdução 
Abordagem por processos 0.2 -- -- 

Relacionamento com a ISO 9004 0.3 -- -- 

Compatibilidade com outros sistemas de gestão 0.4 -- -- 

Objetivo e campo de aplicação (só o título) 1 1 Objetivo e campo de aplicação 

Generalidades 1.1 1 Objetivo e campo de aplicação 

Aplicação 1.2 -- -- 

Referência normativa 2 2 Referências normativas 

Termos e definições 3 3 Termos e definições 

Sistema de gestão da qualidade (só o título) 4 -- -- 

Requisitos gerais 4.1 -- -- 

Requisitos da documentação (só o titulo) 4.2 4 Documentação 

Generalidades 4.2.1 4 
4.1 
4.1.1 
4.1.2 
4.2 

Documentação 
Documentos internos (só o título) 
Documentos específicos da organização 
Documentos específicos do serviço 
Documentos externos 

Manual da qualidade 4.2.2 -- -- 

Controlo dos documentos 4.2.3 4.3 Controlo dos documentos 

Controlo dos registos 4.2.4 4.4 Controlo dos registos 

Responsabilidade da gestão (só o título) 5 5 Responsabilidade da gestão 

Comprometimento da gestão 5.1 5 Responsabilidade da gestão 
Focalização no cliente 5.2 -- -- 
Política da qualidade 5.3 -- -- 

Planeamento (só o título) 5.4 -- -- 

Objetivos da qualidade 5.4.1 -- -- 

Planeamento do sistema de gestão da qualidade 5.4.2 -- -- 

Responsabilidade, autoridade e comunicação (só o 
título) 

5.5 -- -- 

Responsabilidade e autoridade 5.5.1 Anexo C Perfis dos profissionais das atividades de 
enriquecimentos curricular e apoio à família 

Representante da gestão 5.5.2 -- -- 

Comunicação interna 5.5.3 -- -- 

Revisão pela gestão (só o título) 5.6 -- -- 

Generalidades 5.6.1 -- -- 

Entrada para a revisão 5.6.2 -- -- 

Saída da revisão 5.6.3 -- -- 

Gestão de recursos (só título) 6 6 Gestão de recursos (só o título) 

Provisão de recursos 6.1 5 d) e e) Responsabilidade da gestão 

(continua) 
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Quadro B.2 – Correspondência entre a NP EN ISO 9001:2008 e o prNP 4510:2012 (continuação) 

NP EN ISO 9001:2008  prNP 4510:2012 

Título Cláusula Cláusula Título 

Recursos humanos (só título) 6.2 6 
6.1 

Gestão de recursos  
Recursos humanos (só o título) 

Generalidades 6.2.1 6.1.1 
6.1.2 
Anexo C 
 

Requisitos de recrutamento, seleção e contratação 
Substituição  
Perfis dos profissionais das atividades de 
enriquecimentos curricular e apoio à família 

Competência, formação e consciencialização 6.2.2 6.1.3 
6.1.3.1 
6.1.3.2 
6.1.4 
Anexo C 

Requisitos de qualificação (só o título) 
Qualificação inicial 
Atualização da qualificação 
Formação 
Perfis dos profissionais das atividades de 
enriquecimentos curricular e apoio à família 

Infraestruturas 6.3 6.2 
6.2.1 

Infraestruturas e materiais (só o título) 
Instalações, Equipamentos e Materiais 

Ambiente de trabalho  6.4 6.2.1 Instalações, equipamentos e materiais 

Realização do produto (só o título) 7 7 Realização do serviço (só o título) 

Planeamento da realização do produto 7.1 7.1 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 

Planeamento (só o título) 
Elementos de planeamento 
Articulação com outras entidades 
Evidências da conformidade 
Revisão do planeamento 

Processos relacionados com o cliente (só o título) 7.2 7.2 Ficha de inscrição 

Determinação dos requisitos relacionados com o 
produto 

7.2.1 7.2 
7.3 
7.3.1 
 
7.3.2 

Ficha de inscrição  
Serviços de acompanhamento de crianças (só o título) 
Transporte, condução e vigilância durante as 
deslocações 
Apoio e vigilância durante as refeições 

Revisão dos requisitos relacionados com o produto 7.2.2 7.2 
7.3 
7.3.1 
 
7.3.2 

Ficha de inscrição  
Serviços de acompanhamento de crianças (só o título) 
Transporte, condução e vigilância durante as 
deslocações 
Apoio e vigilância durante as refeições 

Comunicação com o cliente 7.2.3 7.2 
7.3 
7.3.1 
 
7.3.2 
8.2.2 

Ficha de inscrição  
Serviços de acompanhamento de crianças (só o título) 
Transporte, condução e vigilância durante as 
deslocações 
Apoio e vigilância durante as refeições 
Tratamento de reclamações 

Conceção e desenvolvimento (só o título) 7.3 -- -- 

Planeamento da conceção e do desenvolvimento 7.3.1 -- -- 

Entradas para conceção e desenvolvimento 7.3.2 -- -- 

Saídas da conceção e do desenvolvimento 7.3.3 -- -- 

Revisão da conceção e do desenvolvimento 7.3.4 -- -- 

Verificação da conceção e do desenvolvimento 7.3.5 -- -- 

Validação da conceção e do desenvolvimento 7.3.6 -- -- 

Controlo de alterações na conceção e no 
desenvolvimento 

7.3.7 -- -- 

Compras (só o título) 7.4 -- -- 

Processo de compra 7.4.1 7.4 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 

Avaliação do desempenho de fornecedores 
Método de avaliação 
Avaliação de fornecedores sem contratualização direta 
Periodicidade da avaliação 

(continua) 
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Quadro B.2 – Correspondência entre a NP EN ISO 9001:2008 e o prNP 4510:2012 (conclusão) 

NP EN ISO 9001:2008  prNP 4510:2012 

Título Cláusula Cláusula Título 

Informação de compra 7.4.2 7.4 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 

Avaliação do desempenho de fornecedores 
Método de avaliação 
Avaliação de fornecedores sem contratualização direta 
Periodicidade da avaliação 

Verificação do produto comprado 7.4.3 7.4 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 

Avaliação do desempenho de fornecedores 
Método de avaliação 
Avaliação de fornecedores sem contratualização direta 
Periodicidade da avaliação 

Produção e fornecimento do serviço (só o título) 7.5 7 Realização do Serviço (só o título) 

Controlo da produção e do fornecimento do serviço 7.5.1 7.2 
7.3 
7.3.1 
 
7.3.2 

Ficha de inscrição 
Serviços de acompanhamento de crianças (só o título) 
Transporte, condução e vigilância durante as 
deslocações 
Apoio e vigilância durante as refeições 

Validação dos processos de produção e de fornecimento 
do serviço 

7.5.2 -- -- 

Identificação e rastreabilidade 7.5.3 7.2 
7.3 
7.3.1 
 
7.3.2 
8.3 

Ficha de inscrição  
Serviços de acompanhamento de crianças (só o título) 
Transporte, condução e vigilância durante as 
deslocações 
Apoio e vigilância durante as refeições 
Gestão de Não Conformidades 

Propriedade do cliente 7.5.4 7.2 
7.3 
7.3.1 
 
7.3.2 

Ficha de inscrição  
Serviços de acompanhamento de crianças (só o título) 
Transporte, condução e vigilância durante as 
deslocações 
Apoio e vigilância durante as refeições 

Preservação do produto 7.5.5 7.2 
7.3 
7.3.1 
 
7.3.2 

Ficha de inscrição  
Serviços de acompanhamento de crianças (só o título) 
Transporte, condução e vigilância durante as 
deslocações 
Apoio e vigilância durante as refeições 

Controlo do equipamento de monitorização e medição 7.6 -- -- 

Medição, análise e melhoria (só o título) 8 8 Medição, análise e melhoria (só o título) 

Generalidades 8.1 8.1- Generalidades  

Monitorização e medição (só o título) 8.2 8.2 Monitorização e medição (só o título) 

Satisfação do cliente 8.2.1 8.2.1 
8.2.1.1 

Avaliação da satisfação do cliente (só o título) 
Método e periodicidade 

Auditoria interna 8.2.2 8.2.3 
Anexo A 

Auditoria interna 
Lista de verificação 

Monitorização e medição dos processos 8.2.3 Anexo A Lista de verificação 

Monitorização e medição do produto 8.2.4 8.2.4 Monitorização do serviço prestado 

Controlo do produto não conforme 8.3 8.3 Gestão de não conformidades 

Análise de dados 8.4 8.4 Análise de dados 

Melhoria (só título) 8.5 8.5 Melhoria (só o título) 

Melhoria contínua 8.5.1 8.5.1 Melhoria contínua 

Ações corretivas 8.5.2 8.5.2 Ações corretivas 

Ações preventivas 8.5.3 8.5.3 Ações preventivas 
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Anexo C 
(normativo) 

Perfis dos Profissionais das Atividades de Enriquecimento Curricular e Apoio à 
Família 

 
 

 

Função Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal Requisitos de Formação 

Contínua 

A
E

C
 Técnico de 

Inglês 

• Revela domínio da Língua 
Inglesa (B2). 

• Conhece as Orientações 
Programáticas, e transfere-
as para atividades e 
estratégias adequadas ao 
nível etário dos alunos.  

• Conhece os fundamentos 
da pedagogia e didática de 
ensino de Inglês aos mais 
novos. 

• Demonstra facilidade de 
relacionamento com os 
seus pares e com os alunos. 

• Demonstra conhecimento 
da Língua Portuguesa, no 
caso de o técnico não ter o 
Português como língua 
materna. 

• Planifica, organiza e 
programa as atividades, 
selecionando 
adequadamente estratégias 
e recursos. 

• Utiliza experiências de 
aprendizagem 
diversificadas e 
significativas, atendendo à 
dimensão lúdica e criativa 
da aprendizagem do Inglês. 

• Promove atividades de 
articulação e integração do 
Inglês no currículo. 

Documento(s) comprovativo(s) 
de uma das habilitações 
constantes no Artigo 9º, ponto 1, 
Secção I, Capítulo III, do 
Despacho n.º 8683/2011, de 28 
de junho, ou diploma legal que o 
altere/substitua. 

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano, na 
área das metodologias do 
ensino precoce de Inglês, 
no caso da habilitação 
profissional estar 
direcionada para o 3º ciclo 
e secundário. 

Frequência de curso (s) de 
formação, com um mínimo 
de 15 h por ano, que 
vise(m) o aprofundamento 
das metodologias do ensino 
precoce de Inglês 

Documento(s) comprovativo(s) 
de habilitação constante no 
Artigo 9º, ponto 2, Secção I, 
Capítulo III, do Despacho n.º 
8683/2011 de 28 de junho, ou 
diploma legal que o altere / 
substitua, mais comprovativo de 
experiência anterior no ensino 
precoce da Língua Inglesa. 

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano, na 
área das metodologias do 
ensino precoce de Inglês, 
nos casos das alíneas c), d), 
e), g), h), i) e l). 

Frequência de curso(s) de 
formação, com um mínimo 
de 15 h por ano, que 
vise(m) o aprofundamento 
das metodologias do ensino 
precoce de Inglês. 

Documento(s) comprovativo(s) 
de habilitação constante no 
Artigo 9º, ponto 3, Secção I, 
Capítulo III, do Despacho n.º 
8683/2011 de 28 de junho, ou 
diploma legal que o altere / 
substitua, mais comprovativo de 
formação e experiência anterior 
no ensino precoce da Língua 
Inglesa. 

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano, na 
área das metodologias do 
ensino precoce de Inglês. 

(continua) 
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Função 
Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de Formação 
Contínua 

A
E

C
 Técnico de 

Ensino da 
Música 

• Conhece os fundamentos 
da linguagem musical, 
técnica vocal e 
instrumental, harmonia, 
ritmo e expressão corporal. 

• Conhece as orientações 
programáticas e transfere-
as para atividades e 
estratégias adequadas ao 
nível etário das crianças. 

• Conhece os fundamentos 
da pedagogia e didática 
musical e é capaz de 
realizar adaptações que 
permitam às crianças a 
prática, a criação e a 
fruição musical. 

•  Demonstra facilidade de 
relacionamento e uma 
comunicação adequada 
com os seus pares e com as 
crianças de modo a 
desenvolver ambientes 
favoráveis à aprendizagem 
artística e musical. 

• Planifica, organiza e 
programa as aulas 
selecionando 
adequadamente os 
recursos musicais e 
pedagógicos para o 
desenvolvimento 
musical das crianças. 

• Promove atividades de 
articulação com as 
áreas das expressões 
artísticas do currículo 
nacional. 

Documentos comprovativos das 
habilitações constantes no 
ponto 1 do Artigo 16.º do 
Despacho n.º 8683/2011 de 28 
de junho, ou diploma legal que 
o altere/substitua. 

Frequência de curso(s) 
de formação, com um 
mínimo de 15 h por 
ano, que vise(m) o 
aprofundamento das 
metodologias e 
didáticas do ensino da 
música.  

Documentos comprovativos das 
habilitações constantes no 
ponto 2 a) e b) do Artigo 16.º 
do Despacho n.º 8683/2011 de 
28 de junho, ou diploma legal 
que o altere/substitua. 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, na área das 
metodologias e 
didáticas do ensino da 
música. 

Documentos comprovativos de 
um dos cursos das habilitações 
constantes no ponto 2 c) do 
Artigo 16.º do Despacho n.º 
8683/2011 de 28 de junho, ou 
diploma legal que o altere / 
substitua. 

Documentos comprovativos de 
uma das habilitações abaixo 
descritas, com declaração da 
experiência pedagógica, 
passíveis de serem indicadores 
de currículo relevante 
correspondente ao indicado no 
ponto 2 d) do Artigo 16.º do 
Despacho n.º 8683/2011 de 28 
de junho, ou diploma legal que 
o altere/substitua. 

1- Frequência de uma 
licenciatura em Música, de 
acordo com os documentos 
disponíveis em 
http://www.dgae.min-
edu.pt/web/14654/propria  

2 - Curso Básico de Música 
Completo (5º grau das 
disciplinas de Formação 
Musical e de Instrumento e 5 
anos de Classe de Conjunto – 
coro e/ou orquestra) com 3 anos 
de experiência pedagógica na 
área da Música; 

3 - Curso Básico de Música 
Incompleto (falta de 1 a 3 
disciplinas) com 5 anos de 
experiência pedagógica na área 
da Música; 
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Função 
Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de 
Formação Contínua 

A
E

C
 

Técnico de 
Ensino da 
Música 

  4 - Diploma de Cursos de Jazz 
Completos com 4 anos de 
experiência pedagógica na área 
da Música; 

5 – Outros cursos de música 
não conferentes de grau com 5 
anos de experiência 
pedagógica na área da Música; 

6 – Curso 
Complementar/Curso do 
Ensino Secundário realizados 
nos Seminários com 4 anos de 
experiência pedagógica na área 
da Música; 

7 – Curso de Licenciatura em 
Professor do Ensino Básico/ 
Professor do 1º Ciclo/Educador 
de Infância/Animação Sócio 
Cultural com pelo menos 125 h 
de cursos de aperfeiçoamento 
e/ou ações de formação na área 
da Música; 

8 – Estudos musicais e prática 
musical comprovada mais 5 
anos de experiência 
pedagógica na área da Música. 

 

Técnico de 
Atividade 
Física e 
Desportiva  

• Conhece os documentos 
curriculares de referência 
para o 1º ciclo e as 
Orientações 
Programáticas para a 
AFD. 

• Conhece e aplica os 
fundamentos da 
pedagogia e didática das 
atividades físicas, bem 
como das técnicas e 
estratégias de ensino 
relativas a este ciclo de 
ensino. 

• Demonstra uma atitude 
de colaboração e de 
comunicação com os seus 
pares, membros da 
comunidade educativa e 
com as crianças de modo 
a desenvolver ambientes 
favoráveis às 
aprendizagens. 

• Caracteriza as turmas a seu 
cargo (avaliação inicial) no 
sentido de apurar quais as 
áreas prioritárias a 
desenvolver com os alunos 
ao longo do ano e quais as 
metas que os mesmos 
deverão alcançar. 

• Avalia formativamente ao 
longo do processo de 
ensino-aprendizagem e 
procede ao respetivo 
ajustamento estratégico 
sempre que se justifique, 
segundo as metas e os 
objetivos que o próprio 
estabeleceu para os alunos. 

• Participa de forma 
responsável e crítica nas 
estruturas do agrupamento, 

Documento(s) comprovativo(s) 
de uma das habilitações 
constantes no Artigo 12º, do 
Despacho n.º 8683/2011, de 28 
de junho, ou diploma legal que 
o altere/substitua. 

Frequência mínima 
de 15 h de formação 
por ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na 
área respetiva 

(continua) 
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Função Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de Formação 
Contínua 

A
E

C
 

Técnico de 
Atividades 
Lúdico-
Expressivas 

• Conhece os fundamentos 
da pedagogia e didática da 
atividade(s)/área(s) que 
ministra, nomeadamente: 
Expressão Plástica e 
Visual, Expressão Musical, 
Movimento e 
Drama/Teatro, Dança, 
Multimédia, Percursos 
culturais e de Exploração 
do Meio e Atividades 
Lúdicas e de Animação. 

• Conhece as Orientações 
das Atividades Lúdico-
Expressivas e transfere-as 
para atividades e 
estratégias adequadas ao 
nível etário das crianças, 
numa lógica de 
complementaridade. 

•  Demonstra facilidade de 
relacionamento e uma 
comunicação adequada 
com os seus pares e com as 
crianças de modo a 
desenvolver ambientes 
favoráveis à aprendizagem.  

• Promove atividades de 
articulação com as 
áreas do Currículo 
Nacional do Ensino 
Básico. 

• Planifica, organiza e 
programa as atividades 
tendo em vista o 
desenvolvimento 
integral das crianças. 

•  Gere adequadamente 
espaços e recursos 
próprios e da 
comunidade. 

Documento comprovativo 
de uma das habilitações 
constantes do Artigo 18.º-B, 
Secção IV, do Despacho n.º 
14460/2008, de 15 de maio, 
aditado pelo Despacho 
8683/2011, de 16 de junho, 
ou diploma legal que o 
altere / substitua.  

Documento comprovativo 
de relevância do currículo 
(CAP). 

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva. 

Docentes 
com 
formação 
especializada 
em 
Educação 
Especial  

• Possui conhecimentos e 
competências que 
permitem adequar o 
currículo, em todas as suas 
dimensões, às necessidades 
dos alunos com NEE. 

• Possui competência para 
trabalhar em colaboração 
com outros profissionais 

• Avalia a participação 
do aluno, em contexto 
das AEC, para 
identificar fatores que 
constituem facilitadores 
à sua participação nas 
atividades 

• Presta aconselhamento 
especializado aos 
técnicos responsáveis 
pelas AEC, 
designadamente no que 
se refere: (i) à 
utilização de 
estratégias, 
metodologias e 
materiais de acesso ao 
currículo, incluindo a 
utilização de produtos 
de apoio e  (ii) a 
estratégias para a 
gestão de 
comportamentos e 
relações interpessoais. 

Documento comprovativo 
de situação habilitacional 
constante na Portaria nº 
212/2009, de 23 de 
fevereiro, ou diploma legal 
que o altere/substitua. 

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva. 

(continua) 
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Função 
Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de Formação 
Contínua 

A
E

C
 

1.Outros 
Profissionais 
da Educação 
Especial: 

  

Documento comprovativo 
de habilitação constante no 
Decreto-Lei n.º 564/99, de 
21 de dezembro, ou 
diploma legal que o altere / 
substitua. 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva.  

a) Terapeuta 
da fala  

• Domina saberes científicos 
e técnicos inerentes à 
prevenção, avaliação e 
tratamento das 
perturbações da 
comunicação, linguagem e 
fala. 

• Possui competências para 
trabalhar em colaboração 
com outros profissionais 
em contexto escolar. 

• Avalia a participação do 
aluno, nas suas dimensões 
comunicativa, social e 
relacional, em contexto das 
AEC. 

• Presta aconselhamento 
especializado aos técnicos 
responsáveis pelas AEC, 
designadamente no que se 
refere a métodos e técnicas, 
adequados a cada situação, 
que visam aumentar a 
capacidade de compreensão 
e de expressão linguística 
ou a utilização de sistemas 
de comunicação 
aumentativa. 

b) Terapeuta 
ocupacional  

• Domina saberes científicos 
e técnicos que permitem a 
utilização de técnicas 
terapêuticas integradas em 
programas estruturados de 
atividades, na perspetiva de 
uma maior funcionalidade 
e independência do aluno 
nos diferentes domínios de 
vida.  

• Possui competências para 
trabalhar em colaboração 
com outros profissionais 
em contexto escolar. 

• Avalia as funções 
sensoriais, percetivas, 
físicas e sociais do aluno, 
bem como os fatores 
ambientais que influenciam 
o seu desempenho nas 
atividades 

• Presta aconselhamento 
especializado aos técnicos 
das AEC designadamente 
no que se refere a métodos, 
técnicas e desenvolvimento 
e(ou) utilização de produtos 
de apoio, adequados a cada 
situação, visando 
proporcionar aos alunos o 
maior nível de 
funcionalidade e 
independência nas 
atividades em que 
participam  bem como a 
melhoria da sua qualidade 
de vida. 

(continua) 
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Função 
Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de Formação 
Contínua 

A
E

C
 

c) Intérpretes 
de LGP 

• Possui os conhecimentos e 
competências necessários 
ao rigor na tradução da 
informação. 

• Possui apetência para 
trabalhar em contexto 
escolar. 

• Interpreta e traduz, 
simultaneamente, a 
informação em língua 
gestual para língua oral ou 
escrita e vice-versa, 
assegurando a plena 
participação dos alunos 
surdos nas atividades 
desenvolvidas nas AEC. 

Licenciatura em Língua 
Gestual Portuguesa ministrada 
em instituições de ensino 
superior  

ou 

Formação certificada pelas 
entidades reconhecidas pela 
comunidade linguística surda 
com competência para o 
exercício da certificação e da 
formação em LGP: Associação 
Portuguesa de Surdos e 
Associação de Surdos do 
Porto. 

Lei nº 89/99, de 5 de julho, ou 
diploma legal que o altere / 
substitua. 

Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de 
janeiro, ou diploma legal que o 
altere/substitua. 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva. 

Assistentes 
Operacionais 

• Conhece o espaço escolar e 
os recursos materiais e 
humanos nele 
disponibilizados. 

• Demonstra facilidade de 
relacionamento com alunos 
e suas famílias, docentes e 
técnicos. 

• Conhece noções básicas de 
primeiros socorros. 

• Apoia os docentes no 
acompanhamento e/ou faz 
o acompanhamento das 
crianças e dos jovens 
durante o período de 
funcionamento da escola, 
com vista a assegurar um 
bom ambiente educativo. 

• Realiza atendimento e 
encaminhamento de 
utilizadores da escola e 
controla as entradas e as 
saídas da escola. 

• Coopera nas atividades que 
visem a segurança de 
crianças e jovens na escola. 

• Providencia a limpeza, 
arrumação, conservação e 
boa utilização das 
instalações, bem como do 
material e equipamento 
didático e informático 
necessário ao 
desenvolvimento do 
processo educativo. 

• Presta apoio aos serviços de 
ação social escolar. 

• Presta apoio e assistência 
em situações de primeiros 
socorros. 

Documento comprovativo do 
cumprimento da escolaridade 
obrigatória – Decreto-Lei n.º 
184/2004, de 29 de julho 
(carreira de auxiliar de ação 
educativa e respetivo conteúdo 
funcional), ou diploma legal 
que o altere/substitua. 

Decreto-Lei n.º 121/2008, de 
11 de julho (transição da 
carreira de auxiliar de ação 
educativa para assistente 
operacional), ou diploma legal 
que o altere / substitua. 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva. 

(continua) 
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Função 
Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de Formação 
Contínua 

A
E

C
 

Assistentes 
Operacionais 

 • Efetua a reprodução de 
documentos com utilização 
de equipamento próprio, 
assegurando a limpeza e 
manutenção do mesmo e 
efetuando pequenas 
reparações ou comunicando 
as avarias verificadas. 

• Assegura o controlo de 
gestão de stocks 
necessários ao 
funcionamento da 
reprografia. 

  

Acompanhan
te de 
crianças 

• Demonstra capacidade para 
cuidar de crianças com 
idade até aos 12 anos 
durante as suas atividades 
quotidianas e de tempos 
livres, garantindo a sua 
segurança e bem-estar e 
promovendo o seu 
desenvolvimento 
adequado.  

• Revela conhecimentos de 
desenvolvimento infantil. 

• Domina técnicas de 
comunicação e 
relacionamento com 
crianças. 

• Colabora na planificação 
das atividades a 
desenvolver com as 
crianças nos diversos 
contextos em que atua. 

• Assegura as condições de 
higiene, segurança e 
organização do local onde 
as crianças se encontram, 
bem como dos brinquedos e 
outros materiais utilizados. 

• Informa os encarregados de 
educação e/ou o/a educar 
responsável pelas crianças 
sobre eventuais problemas 
de saúde ou outros 
respeitantes às suas rotinas 
diárias. 

• Utiliza procedimentos 
adequados à aquisição, 
pelas crianças, de hábitos 
de higiene e de 
alimentação. 

• Aplica cuidados primários 
de saúde infantil. 

Documento comprovativo 
de Formação. Despacho 
13456/2008, de 14 de 
maio, ou diploma legal que 
o altere/substitua. 

Processo de RVCC 
completo - Certificado de 
Formação Profissional. 

Perfil definido no CNA - 
761174. Acompanhante de 
crianças 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva.  

(continua) 
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Função 
Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de Formação 
Contínua 

A
E

C
 Coordenador 

Pedagógico 

• Conhece as orientações 
programáticas das AEC.  

• Domina estratégias 
pedagógicas adaptadas ao 
nível etário dos alunos. 

• Demonstra facilidade de 
relacionamento e 
comunicação adequadas às 
funções de coordenação. 

• Implementa e avalia o 
plano de atividades 
concebido pela entidade.  

• Planeia, organiza e avalia o 
trabalho dos técnicos. 

• Gere os recursos humanos, 
os equipamentos e as 
instalações.  

• Colabora na elaboração de 
materiais pedagógico-
didáticos. 

• Promove o diálogo com os 
pais e representantes legais 
encarregados de educação 
relativamente às atividades 
educativas. 

• Identifica as necessidades 
de formação contínua dos 
técnicos e providencia os 
mecanismos necessários 
para concretizar a sua 
formação. 

• Promove o interface entre a 
coordenação educativa do 
Agrupamento, os técnicos 
das AEC e a entidade 
promotora / parceira 
relativamente a 
informações, propostas e 
decisões. 

Licenciatura ou habilitação 
de nível superior para 
lecionar AEC, nos termos 
do Despacho n.º 
8683/2011, de 28 de junho, 
ou diploma legal que o 
altere/substitua. 

Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência como 
técnico das AEC. 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva.  

A
F

 

Coordenador 

• Conhece estratégias 
pedagógicas adaptadas ao 
nível etário das crianças e 
ao carácter lúdico das 
atividades de AF. 

• Demonstra facilidade de 
relacionamento e 
comunicação adequadas às 
funções de coordenação. 

• Colabora na elaboração do 
plano de atividades com a 
entidade organizadora.  

• Implementa e avalia o 
plano de atividades.  

• Planeia, organiza e avalia o 
trabalho dos profissionais. 

• Estabelece a ligação entre 
os diferentes elementos que 
atuam no AF. 

• Identifica as necessidades 
de formação contínua dos 
profissionais de AF e 
providencia os mecanismos 
necessários para concretizar 
a sua formação. 

• Gere os recursos humanos 
os equipamentos e as 
instalações. 

Licenciatura ou habilitação 
de nível superior. 

Possuir, no mínimo, três 
anos de experiência como 
colaborador de AF. 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva. 

(continua) 
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Função 
Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de 
Formação Contínua 

A
F

 

Animador 
Sociocultural 

Animador 
cultural 

• Conhece métodos e 
técnicas de animação 
sociocultural. 

• Revela capacidade para o 
desenvolvimento de 
projetos de intervenção 
sociocomunitária. 

• Desenvolve atividades de 
animação e 
desenvolvimento 
sociocultural junto dos 
utentes no âmbito dos 
objetivos da instituição. 

• Proporciona o 
desenvolvimento das 
capacidades de expressão e 
realização, utilizando 
métodos pedagógicos e de 
animação. 

• Implementa, em conjunto 
com a equipa técnica 
multidisciplinar, projetos 
de intervenção 
sociocomunitária 

Certificado de Curso Profissional 
– Curso EFA (12º Ano) 

Portaria 1280/2006, de 21 de 
novembro, ou diploma legal que o 
altere/substitua. 

Despacho 13456/2008, de 14 de 
maio, ou diploma legal que o 
altere/substitua. 

Certificado de Especialização 
Tecnológica - CET (ensino não 
superior - nível IV)  

Ou 

Processo de RVCC completo 

Boletim de Trabalho e do 
Emprego, BTE nº 15, Volume 78, 
de 22/04/2011, do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade 
Social, ou diploma legal que o 
altere/substitua  

Perfil definido no CNA: 

76201 - Animação Sociocultural 

762176 - Animador Sociocultural. 

Frequência mínima 
de 15 h de formação 
por ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na 
área respetiva. 

Técnico 
Superior de 
Animação  

Sociocultural 

• Revela capacidade de 
diagnóstico, avaliação e 
intervenção em situações 
de risco. 

• Demonstra capacidade de 
interação com os vários 
atores sociais e 
institucionais da 
comunidade. 

• Diagnostica e analisa, em 
equipas técnicas 
multidisciplinares, 
situações de risco e áreas 
de intervenção sob as quais 
atuar, relativas ao grupo 
alvo e ao seu meio 
envolvente. 

• Planeia e implementa, em 
conjunto com a equipa 
técnica multidisciplinar, 
projetos de intervenção 
sociocomunitária. 

• Organiza e avalia 
atividades de carácter 
educativo, cultural, 
desportivo, social, lúdico, e 
recreativo, em contexto na 
comunidade, tendo em 
conta as necessidades do 
grupo e dos indivíduos. 

• Acompanha as alterações 
que se verifiquem na 
situação dos clientes/ 
utilizadores e que afetem o 
seu bem-estar. 

Diploma de Especialização na 
área (nível superior) 

Animação Cultural e Educação 
Comunitária 

Animação e Intervenção 
Sociocultural 

Animação Sociocultural  

Animação Socioeducativa 

 

Boletim de Trabalho e do 
Emprego, BTE nº 15, Volume 78, 
de22/04/2011, do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade 
Social, ou diploma legal que o 
altere/substitua. 

Frequência mínima 
de 15 h de formação 
por ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na 
área respetiva.  

(continua) 



  

prNP 4510 
2012 

 
 

p. 39 de 41 

 

 

 

(continuação) 

 

Função Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de Formação 
Contínua 

A
F

 

Técnico de 
atividades de 
tempos 
livres 

• Demonstra facilidade de 
relacionamento com as 
crianças e as suas famílias. 

• Revela conhecimento de 
métodos e técnicas de 
ocupação de tempos livres 

• Atua junto de crianças em 
idade escolar, com vista à 
sua ocupação durante o 
tempo deixado livre pela 
escola. 

• Proporciona ambiente 
adequado e atividades de 
carácter educativo 

• Acompanha a evolução da 
criança e estabelece 
contactos com os pais e 
professores no sentido de 
obter uma ação educativa 
integrada e de despiste de 
eventuais casos sociais e de 
problemas do foro psíquico. 

• Orienta e coordena a 
atividade dos ajudantes de 
ocupação. 

Licenciatura ou habilitação 
de nível superior. 

Boletim de Trabalho e do 
Emprego, BTE nº 15, 
Volume 78, de 22/04/2011, 
do Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social, ou 
diploma legal que o 
altere/substitua. 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, para 
aprofundamento de 
conhecimentos na área 
respetiva.  

Técnico de 
educação 
social 

• Revela conhecimentos 
sobre programas de 
inserção e de socialização. 

• Demonstra facilidade de 
interação com a família e 
os parceiros sociais. 

• Concebe, executa, gere e 
avalia projetos e programas 
assentes em parcerias 
sociais e na prática 
socioeducativa e 
pedagógica desenvolvida 
em contexto social. 

• Fomenta a aprendizagem 
permanente e a resolução 
de problemas. 

• Acompanha processos de 
socialização e inserção 

Licenciatura em Educação 
Social.  

Boletim de Trabalho e do 
Emprego, BTE nº 15, 
Volume 78, de 22/04/2011, 
do Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social, ou 
diploma legal que o 
altere/substitua. 

Frequência mínima de 
15 h de formação por 
ano, na área respetiva. 

(continua) 
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Função 
Competências Necessárias ao 
Bom Desempenho da Função 

Tarefas a Desempenhar no 
Âmbito da Função Enquadramento Legal 

Requisitos de Formação 
Contínua 

A
F

 / 
A

E
C

 

Mediador 

• Reconhece a mediação na 
escola como um 
instrumento de 
transformação dos 
conflitos. 

• Revela conhecimentos 
sobre a implementação e 
funcionamento de 
programas de mediação 
escolar e planos de 
convivência. 

• Enquadra a mediação na 
formação pessoal e social 
no domínio da resolução de 
problemas e da educação 
para os valores. 

• Motiva para a vertente 
transdisciplinar da gestão e 
mediação dos conflitos. 

• Articula a mediação escolar 
e a mediação 
socioeducativa, como 
estratégia para agir sobre 
fenómenos de 
conflitualidade, incivilidade 
e violência. 

• Investiga os reais interesses 
e desejos dos mediados. 

• Incentiva a criatividade dos 
mediados na busca de 
soluções de entendimento. 

Diploma comprovativo de 
Especialização em 
Mediação Educacional e 
Supervisão na Formação 
ou Mediação de Conflitos 
em Contexto Escolar. 

Experiência profissional 
relevante na área da 
mediação escolar. 

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano, na 
área respetiva. 

Ajudante de 
ação 
educativa / 
Ajudante de 
ocupação/ 
Auxiliar de 
educação 

• Conhece as normas 
relativas às condições de 
segurança de 
acompanhamento de 
crianças exigidas dentro e 
fora das instalações de 
prestação de serviço. 

• Demonstra facilidade de 
relacionamento com as 
crianças e os pais. 

• Participa nas atividades 
socioeducativas e 
recreativas definidas no 
plano de atividades. 

• Auxilia nas tarefas de 
alimentação, higiene e 
conforto das crianças. 

• Assiste as crianças nos 
transportes, nos recreios, 
nos passeios e visitas de 
estudo. 

• Colabora no atendimento 
dos pais. 

Possuir, no mínimo, o 9º 
ano de escolaridade ou 
equivalente. 

Boletim de Trabalho e do 
Emprego, BTE nº 15, 
Volume 78, de 22/04/2011, 
do Ministério do Trabalho 
e da Solidariedade Social, 
ou diploma legal que o 
altere/substitua.  

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano, na 
área respetiva 

Motorista de 
Transporte 
Escolar 

• Revela conhecimentos de 
legislação rodoviária, 
prática da condução, 
segurança rodoviária, 
condições de segurança no 
transporte de crianças e 
procedimentos em caso de 
acidente. 

• Conhece noções básicas de 
primeiros socorros. 

• Pratica condução segura. Carta de condução (Classe 
adequada ao veículo) 

Certificado de Motorista de 
Transporte de Crianças 
(IMTT) 

Lei 13/2006, de 17 de 
abril, ou diploma legal que 
o altere/substitua. 

Portaria 1350/2006, de 27 
de novembro, ou diploma 
legal que o altere/substitua. 

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano, na 
área respetiva (condução 
defensiva / primeiros 
socorros) 

Vigilante de 
Transporte 
Escolar 

• Conhece as normas 
referentes às condições de 
segurança exigidas no 
transporte de crianças. 

• Sabe como proceder em 
caso de acidente. 

• Acompanha as crianças no 
transporte escolar 

Lei 13/2006, de 17 de 
abril, ou diploma legal que 
o altere/substitua. 

Portaria 1350/2006, de 27 
de novembro, ou diploma 
legal que o altere/substitua. 

Frequência mínima de 15 h 
de formação por ano na 
área respetiva (primeiros 
socorros a crianças) 
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