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Assistência escolar infantil 
suplementar 
(Unterrichtsergänzende 
Kinderbetreuung) 

Breves informações para os pais sobre 
possíveis ofertas 

Família que se ocupa de crianças (Tagesfamilie) 
Numa família que se ocupa de crianças durante o dia, o vosso filho/filha é tratado como 
em casa e, muitas vezes, tem "irmãos do dia" (Tagesgeschwister) para brincar e fazer tra-
quinices. Os Senhores e a respectiva família combinam as horas de acolhimento para a 
vossa criança, segundo os vossos desejos e necessidades. 

Cantina escolar (Mittagstisch) 
Esta variante oferece à vossa criança a possibilidade de almoçar em conjunto com outras 
crianças e de passar com elas o tempo livre do meio-dia. A criança pode almoçar todos os 
dias na cantina, de segunda a sexta-feira, ou apenas nalguns dias. 

Infantário/Clube escolar (Kinderhort/Schülerclub) 
Infantários são instituições que prestam cuidados individuais e profissionais às crianças 
que frequentam o jardim de infância e a escola. As crianças e o pessoal responsável orga-
nizam os tempos livres, a maior parte das vezes, em grupos de mais ou menos vinte cri-
anças de idades diferentes. Os serviços podem ser solicitados para durante todo o dia, de 
segunda a sexta-feira, ou em determinados dias e, à escolha, de manhã, ao meio-dia ou à 
tarde. 

Escola onde as crianças podem permanecer todo o dia (Tagesschule) 
Todas as crianças ficam na escola durante todo o dia, desde o começo até ao fim das au-
las,vários dias por semana. Os tempos disponíveis antes do início e depois do fim das au-
las são usufruídos individualmente. 
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