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Descrição das ofertas de acompanhamento de crianças 2021/2022 
 

Elemento de Acompanhamento 1: Horário de chegada 
Das 6.45 às 8.10 

Uma pessoa de acompanhamento está presente e recebe os alunos e alunas. Existe a possibilidade de tomar o pequeno-
almoço trazido de casa, de fazer os deveres de casa autonomamente, de ler ou de brincar. 
 

Elemento de Acompanhamento 2: Almoço e acompanhamento 
Das 11.40 às 13.20  

Aos alunos e alunas é servido um almoço saudável. Seguidamente é feita a arrumação em conjunto. Segundas, terças e 
quintas-feiras ginástica voluntária com J+S Kids. O acompanhamento dura até ao reinício das aulas na parte da tarde. Para 
as crianças sem aulas de tarde termina às 13.20 o Elemento de Acompanhamento 2. Elas voltam para casa ou frequentam 
o Elemento de Acompanhamento 3.  
 

Elemento de Acompanhamento 3: Acompanhamento no início da tarde  
Das 13.20 às 14.55  

Os alunos e alunas podem fazer os seus deveres de casa autonomamente (sem verificação) na sala de acompanhamento. 
A seguir encontram-se à sua disposição ofertas de jogos e brincadeiras. Este Elemento termina com a pausa de recreio da 
tarde.   
 

Elemento de Acompanhamento 4: Lanche/snack e acompanhamento  
Das 14.55 às 18 horas 

Aos alunos e alunas é servido um lanchinho/snack (Zobig). Seguidamente podem fazer os seus deveres de casa 
autonomamente na sala de acompanhamento (sem verificação). Os alunos e alunas e, mais tarde, também para os/as que 
terminaram os deveres de casa, encontram-se à disposição ofertas de jogos e brincadeiras. No fim da tarde os alunos 
retornam a casa de acordo com o seu horário individual. Esse período dura até ao fim das estruturas diurnas, ou seja, o 
mais tardar até às 18 horas.  
 
 
 

Clube de deveres de casa (Ufzgiclub) para o nível primário   
Elemento de Acompanhamento U_a: 1. – 4. Primarstufe: Das 13.20 às 14.05, segundas, terças e quintas-
feiras  

No Ufzgiclub os alunos e alunas do nível primário fazem autonomamente os seus deveres de casa sob vigilância. Essa 
pessoa de acompanhamento assegura em princípio que as crianças possam efectuar os deveres de casa em sossego. Ela 
controla se os deveres de casa foram feitos mas, contudo, não é encarregada de dar explicações ou executar correcções. 
Para ajudar encontra-se um/a professor/a no local. Depois de feitos os deveres de casa as crianças mudam para o 
Elemento de Acompanhamento 3a ou dirigem-se para casa. 
 
 

Deveres de casa no Ufzgiclub para o nível primário  
Elemento de Acompanhamento U_b: 1. – 4. Primarstufe: Das 15.15 às 16 horas, segundas, terças e 
quintas-feiras  

Descrever como elemento 3. Depois de feitos os deveres de casa as crianças mudam para o Elemento de 
Acompanhamento 4a ou dirigem-se para casa. 
 

Elemento de Acompanhamento U_c: 1. – 4. Primarstufe: Das 16.05 às 16.50, segundas, terças e quintas-
feiras. Descrever como elemento 4. 

 
Elemento de Acompanhamento L_Primar: Hora de estudo para o nível primário 5. – 6. Primarstufe  
Das 16.10 às 17.10, segundas, terças e  quintas-feiras. 

Na hora de estudo os alunos e alunas resolvem os deveres de casa autonomamente. A pessoa de acompanhamento 
assegura em princípio que as crianças possam executar os seus deveres de casa em sossego. Ela controla se os deveres 
de casa foram feitos mas, contudo, não é encarregada de dar explicações ou fazer correcções. Depois de feitos os deveres 
de casa as crianças mudam para o Elemento de Acompanhamento 4 ou dirigem-se para casa. 
 

Elemento de Acompanhamento L_Sek: Hora de estudo para o nível secundário  
Na hora de estudo os alunos e alunas do nível secundário fazem os seus deveres de casa autonomamente. O/a professor/a 
assegura em princípio que as crianças possam fazer os seus deveres de casa em sossego. 
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