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CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
NORMA 1ª ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1. O Semi-Internato de Nossa da Encarnação, é uma fundação privada de Solidariedade Social, sem fins
lucrativos e de utilidade pública, criada por iniciativa da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao
Serviço dos Pobres, mediante ereção canónica do Arcebispo de Évora 21 de Junho de 1982, ao abrigo da
Concordata celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa e nessa qualidade encontra-se registada
na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Fundações de Solidariedade Social sob o nº 51/83, a fls.
188 vº e 189 desde 12/08/1983.
2. Tem a sua sede em Elvas, na Rua Francisco da Silva nº 9- C, 7350-272 ELVAS.
3. Exerce a sua atividade de solidariedade social mediante parcerias ou acordos de cooperação celebrados
com entidades particulares, autarquias locais ou com o Estado celebrando acordos de cooperação com o
Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital de Segurança Social de Portalegre, para a resposta social
de Creche 18/08/2009, sucessivamente renovado e rege-se pelas seguintes normas.

NORMA 2ª LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Rege-se pelo estipulado no:
a) Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14
de Novembro – Aprova o Estatuto das IPSS;
b) Portaria nº 196-A/2015, de 1 de julho, alterada pela Portaria nº 296/2016 de 28 novembro – Regula o
regime jurídico de cooperação entre as IPSS’s e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social;
c) Portaria nº 262/2011, de 31 de agosto, alterada pela Portaria nº 411/2012, de 14 de dezembro – Aprova
as normas que regulam as condições de instalação e funcionamento da Creche;
d) Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de
março – Define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de
apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;
e) Protocolo de cooperação actualizado.
f) Circulares de orientação técnica acordadas em sede de Comissão Nacional de Cooperação (CNC);
g) Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS.
h) Regulamento (UE) 2016/679 – Regulamento Geral da Protecção de dados.

NORMA 3ª DESTINATÁRIOS E OBJETIVOS,
1. São destinatários do CRECHE, as crianças com idades compreendidas en tre os 3 / 4 mes es até aos 3
anos d e idad e, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as
responsabilidades parentais. Estes limites podem ser ajustados em casos excecionais.
2. Enquanto equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o apoio à família e à criança,
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constituem objetivos da CRECHE, designadamente os seguintes:
a) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiarb) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidade em todo o processo evolutivo da
criança;
c) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específica de cada
criança;
d) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando
o encaminhamento mais adequado.
e) Com o respeito pelas normas e princípios fundacionais, mormente a vontade da fundadora e da sua
matriz Católica, proporcionar uma qualidade de vida que compatibilize a vivência em comum com o
respeito pela dignidade, individualidade, privacidade, crenças, valores e culturas de cada utente não
podendo ser objeto de discriminações fundadas em critérios ideológicos, políticos, confessionais ou
raciais.
f) Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de segurança física e
efectiva;
g) Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.
h) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida numa
perspetiva de educação para a cidadania;
i) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas,
favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;
j) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem;
k) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais,
incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
l) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meios de
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
m) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
n) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança em especial no âmbito da saúde
individual e coletiva;
o) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
p) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo
educativo;
q) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde.

NORMA 4ª ATIVIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE
A Creche presta um conjunto de atividades e serviços, adequados à satisfação das necessidades da criança e
orientados pelo atendimento individualizado, de acordo com as suas capacidades e competências,
designadamente:
Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo de
dietas especiais em caso de prescrição médica;
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1. Cuidados de higiene pessoal;
2. Atendimento individualizado de acordo com as capacidades e competências das crianças;
3. Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das
crianças;
4. Disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento da Creche e desenvolvimento da
criança.

CAPÍTULO II PROCESSO DE ADMISSÃO DOS UTENTES
NORMA 5ª CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Atenta a natureza jurídica da Instituição, mormente o seu carácter de utilidade pública, sem fins lucrativos,
a fim de funcionalizar e racionalizar, a admissão das crianças, o respectivo processo de admissão obedecerá
aos seguintes critérios:
a) Estarem enquadrados nas condições referidas no n.º 1 da NORMA 3ª;
b) Não ser portador de doença infectocontagiosa;
c) Quando se trate da admissão de crianças com deficiência ou com alterações nas estruturas ou
funções do corpo, deve ser previamente garantida a colaboração das equipas locais de intervenção
na infância.

NORMA 6ª CANDIDATURA: INSCRIÇÃO E/OU RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Para efeitos de admissão, os pais/encarregados de educação da criança, deverão candidatar-se através
do preenchimento de uma ficha de identificação que constitui parte integrante do processo da criança,
devendo fazer prova das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia, pelo menos, dos seguintes
documentos:
Da criança:
1.1.

Boletim de nascimento ou documento que o substitua;

1.2.

NISS (Número de Identificação de Segurança Social), NIF (Número de Identificação Fiscal), Cartão de

Utente do Serviço Nacional de Saúde ou de subsistemas de saúde públicos ou privados, ou Cartão de
Cidadão.
1.3.

Boletim de vacinas;

1.4.

Declaração médica comprovativa de que não é portadora de doença infectocontagiosa ou mental

aguda, impeditiva da normal vivência na Instituição e, caso da existência de historia clínica, ser possuidora
de relatório médico que, de forma suficiente e bastante, a descreva e informe da existência de quaisquer
situações de dependência, sua natureza e consequências;
1.5.

Duas fotografias tipo passe, se possível a cores;

Dos pais/encarregados de educação:
1.6.

Bilhete de Identidade, NISS (Número de Identificação de Segurança Social), NIF (Número de

Identificação Fiscal) ou Cartão de Cidadão;
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1.7.

Última declaração de IRS, acompanhada da nota de liquidação;

1.8.

Dois últimos recibos de vencimento (trabalho dependente/independente) ou comprovativo do

subsídio de desemprego, do rendimento social de inserção ou da pensão/reforma ou similar;
1.9.

Último recibo da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria;

1.10. Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para a frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura);
1.11. Prediais;
1.12. Capitais;
1.13. Outras fontes de rendimentos (exceto os apoios decretados para menores pelo Tribunal, no
âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida);
1.14. Declaração assinada pelos pais/encarregado de educação, mediante modelo apresentado pela
Instituição, em como autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração do processo
individual e gestão da permanência da criança na resposta social.
2.

O período de inscrição e/ou renovação da matrícula decorre nos meses de Abril e Maio. No entanto,

poderão ser feitas inscrições e admissões ao longo do ano letivo, desde que existam vagas.
3.

Para o efeito, deverão ser entregues na secretaria da Instituição a ficha de inscrição, os documentos

probatórios e o valor de 10,00€ + 3,00€, valor que pode ser atualizado em cada ano e é destinado ao
pagamento de validação da Inscrição (matricula) e seguro1 respetivamente, conforme o disposto no ponto 6
da Norma 8ª.
4.

No caso de renovação da matrícula, os pais/encarregados de educação serão informados, através de

circular, dos documentos necessários a entregar na secretaria da Instituição e do valor a pagar.
5.

O horário de atendimento para inscrição e/ou renovação da matrícula é o seguinte: das 9:00H- 12:30H

e das 14:30H- 18:00H.
6. Em situações especiais, a Instituição, pode vir a solicitar certidão, com trânsito em Julgado da sentença
judicial que regule as responsabilidades parentais ou determine a tutela da criança.
7. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respetivos
documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de regularização dos
documentos e informações em falta.
8. É obrigatória não só a entrega de um número de telefone, mas também a manutenção da sua
atualização, com forma de permitir, em tempo útil, o contacto dos pais ou outro familiar, em caso de
necessidade, especialmente de doença súbita ou outro imprevisto que ocorra durante a permanência da
criança à guarda da Instituição, desresponsabilizando-se a instituição pelas consequências que decorram da
sua omissão ou simples violação, seja a que titulo for.

1

Seguro obrigatório: As crianças que frequentam a Instituição e enquanto se encontrarem dentro do horário e das instalações do
estabelecimento e sob a sua responsabilidade estão cobertas nos termos seguintes pelo Seguro Escolar ENSINO SEGURO-Apólice
nº005861478-Companhia de Seguros-ZURIQUE:
Morte:€1.000,00;Invalidez permanente:€5.000,00;Desp tratamento e repatriamento €1.000 e Resp Civil:€5.000
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NORMA 7ª CRITÉRIOS DE PRIORIDADE NA ADMISSÃO
Em razão do disposto nos Estatutos e na lei, são condições preferenciais de admissão na Creche o enunciado
no 1º e 2º pontos, a partir do 3º são fatores de desempate em caso de igualdade de posição na lista de
espera:

Pontuação
1º

Ponderação
Crianças em situação de risco
30%
Crianças cujos pais demonstrem necessidade na admissão para
23%
poderem trabalhar

3,0

3º

Filhos de trabalhadores da Instituição

20%

2,0

4º

Crianças com irmãos a frequentarem a Instituição

15%

1,5

5º

Crianças que já frequentaram a Instituição

10%

1,0

6º

Outras crianças

02%

0,2

100%

10

2º

TOTAL

2,3

NORMA 8ª ADMISSÃO: PRINCIPIOS GERAIS
1. A admissão das crianças é da responsabilidade do Conselho de Administração, ainda que sob proposta da
Directora Técnica, se for caso disso, que para o efeito terá em consideração a capacidade da resposta
social, os critérios de admissão e outras informações que repute de relevantes para a decisão.
2. As pré-inscrições serão aceites durante todo o ano letivo e as correspondentes admissões apenas terão
lugar no início do mês de Setembro, e sempre que surjam vagas, mediante inscrição ou renovação de
matrícula.
3. Durante o ano, desde que haja vaga, aceitam-se crianças, atendendo a necessidades específicas da
família.
4. Da decisão que cair sobre cada pedido, será dado conhecimento aos pais ou a quem exerça as
responsabilidades parentais, se possível, no prazo de 15 dias após conclusão do período de inscrição.
5. A deliberação do Conselho de Administração sobre a admissão de crianças com deficiências deverá ser
precedida de avaliação conjunta dos técnicos da Instituição e dos técnicos especialistas que prestam
apoio, e só poderão ser admitidas desde que:
5.1-Esteja a Instituição dotada do número de unidades de pessoal técnico necessário para o normal
funcionamento da resposta social em apreço;
5.2-Esteja assegurado pelos técnicos da Instituição, o necessário apoio específico prestado através dos
serviços especializados, especialmente do estado.
6. No ato da admissão é devido o pagamento de um valor (€ 13,00€) que é destinado ao pagamento de
validação da inscrição (matricula/admissão) e seguro, este valor poderá ser atualizado anualmente.
7. A distribuição das crianças por salas e idades será feita pelo Conselho de Administração ouvido o parecer
da Directora Técnica e dos pais ou encarregados de educação interessados e atualizada no final de cada
ano letivo de acordo com o nº e características de crianças.
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8. A mudança de Educadora e/ou Auxiliar e/ou de grupo, será feita sempre que o Conselho de
Administração o decidir.

NORMA 9ª ADMISSÃO: PRIMEIRA MATRICULA
1. As admissões das crianças que frequentam a Instituição pela primeira vez serão feitas através de
matrícula, nos seguintes termos:
a) - Provisória: sem prejuízo do disposto no nº3) da Norma 10ª, em qualquer altura do ano, mediante o
preenchimento de um questionário próprio a fornecer pela Instituição que será entregue
acompanhado dos documentos referidos na Norma 6ª.
b) - Definitiva: A fim de que a inscrição se converta em definitiva para o próximo ano letivo, terá a mesma
de ser confirmada durante a 2ª quinzena de Maio e no ato da matrícula ser paga a verba estipulada
para a mesma.
2 -A matrícula só é válida para o ano letivo a que diz respeito.

NORMA 10ª ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS
1. O acolhimento inicial das crianças e a fase de adaptação obedece em princípio, às seguintes regras e
procedimentos:
a) No primeiro dia da criança na creche ficará disponível a educadora e/ou ajudante de ação educativa
para acolher cada criança e família;
b) Aos pais é sugerido que nesta fase, a criança traga consigo o brinquedo ou objeto que lhe transmita
conforto e segurança;
c) Durante esse período de tempo, se possível, a família é envolvida nas atividades que as crianças
realizarem;
d) Tanto quanto possível, durante o período de adaptação, o tempo de permanência da criança na
instituição poderá ser reduzido, sendo depois gradualmente aumentado.
2. Se, durante este período, a criança não se adaptar, deve ser realizada uma avaliação do programa de
acolhimento inicial, identificando as manifestações e fatores que conduziram à sua inadaptação;
procurar que sejam ultrapassados, estabelecendo-se novos objetivos de intervenção. Se a inadaptação
persistir, é data a possibilidade, quer à instituição, quer à família de rescindir o contrato, nos termos
previstos neste regulamento.
NORMA 11ª RENOVAÇÃO DE MATRICULA
As crianças que já frequentam a Instituição renovarão a matrícula - admissão durante a 1.ª quinzena do mês
de Maio, seguindo-se as novas admissões na 2ª quinzena.
NORMA 12ª PROCESSO INDIVIDUAL DA CRIANÇA –ACESSO
O processo individual da criança divide-se em duas partes, do qual constam, nomeadamente:
I
1. Ficha de inscrição com foto tipo-passe (e reinscrição) com todos os elementos de identificação da
criança e sua família e respetivos comprovativos;
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2. Critérios de admissão aplicados;
3. Exemplar do contrato de prestação de serviços com data de início ou rescisão da prestação de serviços;
4. Exemplar da apólice de seguro escolar;
5. Horário habitual de permanência da criança no estabelecimento;
6. Identificação, endereço e telefone da pessoa a contactar em caso de necessidade;
7. Autorização escrita, devidamente assinada pelos Pais ou Encarregado de Educação/por quem exerça as
responsabilidades parentais, com identificação das pessoas às quais a criança pode ser entregue;
8. Identificação e contacto do médico assistente;
9. Declaração médica devidamente descritiva e inteligível, em caso de patologia que determine a
necessidade de cuidados especiais (dieta, medicação, alergias e outros);
10. Comprovação da regularidade da situação das vacinas.
11. Informação sociofamiliar;
12. Fotocópias dos cartões atualizados:
-Da Criança:
-Fotocópias do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Boletim de Nascimento;
Fotocópias do Contribuinte, Beneficiário da Segurança Social, Utente dos Serviços Saúde.
-Dos Pais e Encarregado de Educação:
-Fotocópias do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
-Fotocópias do Contribuinte, Beneficiário da Segurança Social.
13. Fotocópia do último IRS e nota de liquidação ou documentos comprovativos dos rendimentos do
agregado familiar da criança e despesas de habitação;
14. Registo de períodos de ausência, bem como de ocorrência de situações anómalas e outros considerados
necessários;
15. Registo da data e motivo da cessação ou denúncia do contrato de prestação de serviços;
16. Registo das iniciativas de formação e avaliação da sua eficácia realizadas com as familias das crianças;
17. Sempre que aplicável e se revele necessário, a certidão da sentença judicial transitada em julgado que
regule as responsabilidades parentais ou determine a tutela;
18. Avaliação do Projecto Pedagógico e Curricular de Sala;
19. Fotocópia das comunicações dirigidas ao Encarregado de Educação/Pais;
20. Comunicações escritas do Encarregado de Educação/Pais dirigidas à Instituição;

II
1. Ficha de avaliação diagnóstica e registos de integração de criança;
2. Lista de pertences da criança;
3. Relatório do programa de acolhimento;
4. Perfil de desenvolvimento da criança e respectivo Plano de desenvolvimento Individual e relatórios da
sua implementação;
5. Outros relatórios de desenvolvimento;
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6. Declaração de autorização para administração de medicamentos antipiréticos e analgésicos, assinada
pelo Encarregado de Educação;
7. Declaração de autorização para filmar/fotografar a criança, no âmbito das atividades a desenvolver na
resposta social assinada pelo Encarregado de Educação;

III
O processo individual é arquivado e permanece na Instituição nas seguintes condições: A 1.ª parte
encontra-se depositada na Secretaria da Instituição e a 2.ª parte na sala frequentada pela criança.

IV
O processo individual é de acesso restrito, segundo orientações do Regulamento Geral da Protecção de
Dados especificado na Politica Interna de Privacidade sendo o seu conteúdo confidencial e deve
permanecer atualizado.

V
Salvo indicação escrita em contrário do Conselho de Administração: Podem consultar o processo individual
da criança: O responsável pela Protecção de Dados, os membros do Conselho de Administração, a Direção
Técnica e Pedagógica, a Educadora de Infância responsável pelo acompanhamento da criança e quando
solicitado, os pais/encarregados de educação ou quem exerça as responsabilidade parentais.
NORMA 13ª LISTA DE ESPERA
1. Caso não seja possível proceder à admissão de todos os candidatos por inexistência de vagas, os
interessados serão informados desse facto no momento da candidatura.
2. A criança nas condições referidas no número anterior, é inscrita na lista de espera, ocupando uma
posição de acordo com os critérios de prioridade definidos neste regulamento.
3. Quando os pais ou quem exerça as responsabilidades parentais informem que não estão interessados
na integração da criança na lista de espera, o processo de candidatura é imediatamente arquivado,
atualizando-se sequencialmente a lista de espera.

CAPÍTULO III -INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO:
NORMA 14ª INSTALAÇÕES: LOCALIZAÇÃO
A resposta social de creche do Semi-Internato Nª da Encarnação encontra-se domiciliada na Rua Francisco
da Silva 9C, 7350-272 Elvas, mas detém ainda o funcionamento no Pólo denominado no “Centro Infantil da
Boa-Fé”, vulgarmente conhecido como “Anexo” sito na Boa-Fé na Rua de Timor s/n, 7350-259 ELVAS a que
corresponde o presente Regulamento Interno.
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NORMA 15ª INSTALAÇÕES: COMPOSIÇÃO
I)-As instalações da resposta social de Creche encontram-se integradas em equipamento que dispõe
também de resposta social Pré-escolar e situam-se no rés-do-chão e 1º andar do edifício.
1. A Creche na sede é composta por:
1.1 Berçário 3/4 meses aos 12 meses ou aquisição da marcha com capacidade para 10 bebés
1.2 Sala Amarela dos 13 meses aos 24 meses com capacidade para 12 crianças
1.3 Sala Verde dos 25 meses aos 36 meses com capacidade para 18 crianças
2. O berçário integra ainda:
2.1

Sala parque para os tempos ativos das crianças;

2.2

Sala de berços para repouso das crianças, em zona silenciosa com sistema de escurecimento;

2.3

Zona de higienização das crianças dispondo de bancada para muda de fralda, banheira com águas
correntes e espaço para arrumação de produtos de higiene, fora do alcance das crianças;

2.4

Copa de leites para a preparação dos leites e das papas das crianças.

Outros espaços:
3. Instalações sanitárias com lavatórios e sanitas de tamanho infantil, bancadas para muda de fralda, e
espaço para arrumação de produtos de higiene, fora do alcance das crianças
4. Dormitório
5. Refeitório
6. Sala de acolhimento
7. Recreio coberto e recreio exterior
8. Espaços comuns: Creche/ pré-escolar:
8.1 Sala do pessoal.
8.2 Secretaria
8.3 Instalações sanitárias para adultos.
NORMA 16ª HORÁRIO: FUNCIONAMENTO/ENCERRAMENTO
1. A Creche funciona das 8,00 horas às 18,30 horas de segunda a sexta-feira.
2. A Instituição encerra:
a) -Todos os Sábados, Domingos e feriados Nacionais e Municipal;
b)- No dia 24 de Dezembro.
c)-Durante o mês de Agosto para gozo de férias dos trabalhadores e demais colaboradores.
3. A instituição poderá ainda encerrar noutros dias, desde que sejam assinalados no Plano Anual de
Atividades desde que os Pais e Encarregados de Educação sejam avisados com a devida antecedência
nomeadamente: 2ª e 3ª feira de carnaval, 5ª feira santa, 2ª feira de Páscoa.
4. Outras situações devidamente justificadas pelo Conselho de Administração poderão determinar a
interrupção das atividades.
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NORMA 17ª OUTROS HORÁRIOS E REGRAS DE FUNCIONAMENTO.
1. Por motivos pedagógicos, a entrada da criança na Instituição deve ter lugar até às 9:30, início das
atividades na sala. Excecionalmente, quando for estritamente necessário (consultas médicas), sempre de
forma justificada, desde que possível e com pré-aviso, poderá este limite estender-se-á até às 12:00h.
Outras situações serão tratadas caso a caso.
2. As crianças poderão iniciar a sua saída da instituição a partir das 16.30h e só poderão ali permanecer até
às 18.30h não se responsabilizando a Instituição pela permanência da criança para além daquele horário,
salvo as situações decididas caso a caso, porém com os custos de permanência, nomeadamente em
termos de pagamento de horas extraordinárias a funcionários, a serem imputados à exclusiva
responsabilidade dos pais/encarregados de educação que beneficiem da extensão de permanência.
3. Cada Educadora de Infância tem horário de atendimento aos pais/encarregados de educação, afixado em
local próprio no acesso à respetiva sala.
4. Salvo motivo de urgência, as marcações para atendimento com a educadora de infância devem ser
efetuadas com uma semana de antecedência, junto da secretaria.
5. A entrega e a saída das crianças na Instituição deve ser feita pelos pais/encarregados de educação, ou
por pessoa identificada na ficha de inscrição, cessando nesse instante a responsabilidade da Instituição
pela sua guarda e cuidado.
6. Em casos de impedimento, de limitação legal seja de que tipo for do contacto específico de/com algum
dos pais/encarregados de educação, esta condição e por iniciativa da parte interessada deverá constar,
previamente e de forma legalmente certificada no processo da criança.
7. Todas as pessoas responsáveis/autorizadas pela entrega ou recolha de crianças, ficam obrigadas ao
registo escrito/digital da sua entrada/saída, a ter lugar em instrumento digital de acesso público,
equivalendo, tal registo, à entrada/saída da criança na instituição.
8. Em cada dia devem ser comunicados à educadora ou membro da administração, se possível por escrito,
todos os cuidados especiais a ter ao longo do dia, caso os mesmos existam, desresponsabilizando-se a
Instituição das consequências que decorram desta omissão.
NORMA 18ª ENTRADA E SAIDA DE VISITAS
1. Sem prejuízo do previsto na norma anterior, a Instituição adota os seguintes princípios relativamente às
visitas, independentemente da natureza e qualidade do visitante, a saber:
a)-Para pessoas estranhas à resposta social: As visitas às salas e instalações adstritas à resposta social,
apenas é permitida com prévia e expressa autorização do Conselho de Administração ou de terceiro a
quem o mesmo tenha delegado essa competência;
b)-Fora do horário das entradas e saídas: Os pais e encarregados de educação, devidamente identificados,
podem visitar as salas e as instalações frequentadas pelas respetivas crianças desde que comuniquem tal
intenção, bem como o fundamento da pretensão a quem lhes abra a porta e para o efeito sejam
autorizados.
2.Os pais e encarregados de educação ou outras pessoas da comunidade local podem ser convidados a
colaborar em atividades letivas ou não letivas, conforme o Plano Anual de Atividades.
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NORMA 19ª COMUNICAÇÕES
1. As comunicações dos Pais e ou Encarregados de Educação para a Instituição/crianças, deverão ter lugar,
se possível, pessoalmente. Caso tal não seja viável, poderão ser transmitidos pelo telefone ou por escrito, à
responsável da sala, à Directora Técnica ou deixados ao cuidado na Secretaria.
2. Exclusivamente, durante as atividades, qualquer mensagem dos Pais ou Encarregados de Educação
deixada por telefone, será aceite na Secretaria e, logo que possível, transmitida à Responsável, caso esta
não disponha momentânea disponibilidade para tomar conhecimento da mesma.
NORMA 20ª CÁLCULO DO RENDIMENTO PER CAPITA
1. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar (RC) é realizado de acordo com a seguinte
fórmula:
RC= RAF/12 - D
N
Sendo que:
RC= Rendimento per capita
RAF= Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) D= Despesas de habitação
N= Número de elementos do agregado familiar

2. Considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco,
afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum (esta situação mantémse nos casos em que se verifique a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de
algum dos membros do agregado familiar e, ainda por período superior, se a mesma for devida a razões
de saúde, escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho que revista caráter temporário),
designadamente:
a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto comprovada;
b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3º grau;
c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral;
d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa;
e) Adotados e tutelados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e crianças e jovens
confiados por decisão judicial ou administrativa ao utente ou a qualquer dos elementos do agregado
familiar.
3. Para efeitos de determinação do montante de rendimentos do agregado familiar (RAF), consideram-se
os seguintes rendimentos:
a) Do trabalho dependente;
b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais (no âmbito do regime
simplificado é considerado o montante anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos no Código
do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados);
c) Os casos especiais, devidamente justificados, apresentados pelos encarregados de educação serão
analisados e decididos pelo Conselho de Administração.
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d) De pensões – pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou outras de idêntica
natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo de companhias de seguro ou de
fundos de pensões e as pensões de alimentos;
e) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);
f) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura).
g) Prediais - rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, cedência do uso do prédio ou de parte, serviços
relacionados com aquela cedência, diferenças auferidas pelo sublocador entre a renda recebida do
subarrendatário e a paga ao senhorio, cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a cedência
de uso de partes comuns de prédios. Sempre que destes bens imóveis não resultar rendas ou que estas
sejam inferiores ao valor Patrimonial Tributário, deve ser considerado como rendimento o valor
igual a 5% do valor mais elevado que conste da caderneta predial atualizada, ou da certidão de
teor matricial ou do documento que titule a aquisição, reportado a 31 de dezembro do ano relevante.
Esta disposição não se aplica ao imóvel destinado a habitação permanente do requerente e respetivo
agregado familiar, salvo se o seu Valor Patrimonial for superior a 390 vezes o valor da RMMG, situação
em que se considera como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele valor.
h) De capitais – rendimentos definidos no art.º 5º do Código do IRS, designadamente os juros de depósitos
bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos financeiros. Sempre que estes
rendimentos sejam inferiores a 5% do valor dos depósitos bancários e de outros valores mobiliários, do
que requerente ou de outro elemento do agregado, à data de 31 de Dezembro do ano relevante,
considera-se como rendimento no montante resultante da aplicação de 5%.
i) Outras fontes de rendimento.
4. Para efeito da determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar,
consideram-se as seguintes despesas fixas2:
a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, designadamente do
imposto sobre o rendimento e da taxa social única;
b) O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria;
c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona da residência;
d) As despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença crónica
desde que comprovados;
e) Comparticipação nas despesas na resposta social da ERPI relativo a ascendentes e outros familiares.
NORMA 21ª PROVA DE RENDIMENTOS E DESPESAS FIXAS
1. A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita mediante a apresentação de IRS, respetiva nota de
liquidação e outros documentos comprovativos da real situação do agregado.
2. Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, e após efetuarem as

2

Ao somatório das despesas referidas em b), c) e d) da, nº 4 da Norma 20ª , é estabelecido como o limite máximo do total das
despesas a considerar, no mínimo, o valor correspondente ao RMMG (REMUNERAÇÃO MÍNIMA MENSAL GARANTIDA); nos casos
em que essa soma seja inferior à RMMG, é considerado o valor real da despesa.
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diligências que considerem adequadas, pode a instituição, unilateralmente, convencionar um montante
de comparticipação familiar até ao limite da comparticipação familiar máxima.
3. A falta de entrega dos documentos a que se refere o ponto 1), no prazo concedido para o efeito,
determina a fixação da comparticipação familiar máxima.
4. A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante a apresentação dos respetivos
documentos comprovativos.
NORMA 22ª PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR.
1. Cada criança pagará pela frequência da creche uma comparticipação familiar mensal, que será
estabelecida (por escalões) de acordo com o rendimento per capita mensal do agregado familiar,
calculado nos termos da norma anterior.
2. Os pais/encarregados de educação pagam em cada ano 11 comparticipações familiares, de Setembro a
Julho.
3. A comparticipação deve ser liquidada na secretaria da Instituição de 01 a 10 do mês a que respeita, ou no
primeiro dia útil seguinte, sendo que posteriormente a esta data, ao valor da mesma vencido, pode
acrescer a importância de €1/dia de atraso; outros pagamentos/encargos terão lugar antes do facto que o
justifique.
4. A comparticipação de Julho será liquidada de modo tripartido em valores iguais nos meses de Fevereiro,
Março e Abril.
5. O Seguro é pago com a matrícula.
6. Quando a criança faltar por doença, independentemente da sua natureza, por mais de 15 dias úteis
devida e atempadamente justificada, terá direito a uma redução de 10% na comparticipação
7. Quando dois ou mais irmãos frequentarem a Instituição, far-se-á um desconto de 20% na
comparticipação de um deles, não podendo ser inferior ao valor mínimo estipulado.
8. O incumprimento no pagamento da comparticipação familiar por período superior a 60 dias, pode
implicar a suspensão de frequência de resposta social por parte da criança até que se comprove a
regularização das comparticipações em mora ou simplesmente cessar a frequência, por incumprimento
do contrato, sem prejuízo para a cobrança coerciva e judicial.
9. Alteração significativa, no decurso do ano letivo, devidamente comprovada do rendimento do agregado
familiar, pode dar lugar à revisão/dispensa/ ou suspensão do valor a pagar, desde que tal deliberação seja
fundamentada e exarada em ata.
10. Qualquer outra ausência não referida no nº6) da presente Norma, será sempre considerada e é devida a
respetiva comparticipação.
11. Durante o período não letivo, fica impedido de frequentar a instituição, toda e qualquer criança que não
tenha a situação regularizada a nível do pagamento das comparticipações familiares que lhe forem
devidas, excetuando situações casuisticamente apreciadas e decididas pelo Conselho de Administração.
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NORMA 23ª TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES
1. A comparticipação familiar sendo de natureza mensal, é determinada de forma proporcional ao
rendimento do agregado familiar, calculada de acordo com os valores indicados nas normas
regulamentadoras, consensualizadas e constante da orientação técnica, divulgada pela circular nº 4 de 1612-2014, da DGSS e expressa na Norma 20ª.
2. A comparticipação familiar prevista no número anterior, devida pela utilização da creche e determinada
pelo posicionamento, num dos escalões abaixo apresentados e indexados à RMMG, de acordo com o
rendimento per capita do agregado familiar:

Escalões

1º

2º

3º

4º

5º

6º

RMMG

≤30%

>30% ≤50%

>50%≤70%

>70% ≤100%

>100% ≤150%

>150%

CONFORME Circular nº 4 da DGSS de 16-12-2014.

3.O valor da comparticipação familiar mensal é determinado pela aplicação de uma percentagem ao
rendimento per-capita mensal do agregado familiar, conforme se apresenta:

Escalões de rendimento

% a aplicar

1º

15%

2º

22,5%

3º

27,5%

4º

30%

5º

32,5%

6º

35%

4. A comparticipação familiar é determinada, em regra, no ato da matrícula e/ou renovação da mesma, que
entra em vigor no início de cada ano letivo (Setembro) e poderá ser consultada na Secretaria da
Instituição em documento, inserido no processo da criança.

NORMA 24ª MONTANTE E REVISÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR
1. A comparticipação familiar mensal máxima não pode exceder o custo médio real do utente, no ano
anterior, calculado em função do valor das despesas efetivamente verificadas no ano anterior, atualizado
de acordo com o índice de inflação;
2. As comparticipações familiares mensais são revistas anualmente no início do ano letivo, ou sempre que
ocorram alterações aos princípios que regem o seu cálculo designadamente no rendimento per capita.
3. A Administração determinará a comparticipação mínima a atualizar cada ano.
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CAPITULO-IV- DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E SERVIÇOS
NORMA 25ª REFEIÇÕES
1. O horário das refeições encontra-se afixado de forma visível e em local de acesso ao público.
2. A ementa é elaborada por Nutricionista inscrita(o) na respetiva Ordem Profissional e será afixada para
conhecimento dos pais/encarregados de educação nos termos referidos no número anterior.
3. A ementa consta de prato principal e de dieta com a identificação dos valores nutricionais e alergénios. É
elaborada segundo as recomendações e orientações da Direcção Geral da Educação para os refeitórios
escolares e orientações Pediátricas conforme a idade das crianças.
4. No caso de dieta especial, é obrigatória a apresentação da prescrição médica escrita, onde de descreva
de forma legível e suficiente as condições para a sua execução.
5. No caso de a criança alérgica a algum alimento, esse facto deve ser comunicado com a devida antecedência
para adequação da dieta alimentar.
NORMA 26ª OUTRAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO: SAÚDE E CUIDADOS DE HIGIENE
Sem prejuízo para o descrito nas Normas 17ª e 18ª, vigoram ainda no estabelecimento as seguintes regras
de funcionamento:
1. As crianças serão entregues aos pais e/ou responsáveis pelas mesmas ou ainda a quem os encarregados
de educação indicarem, por escrito ou identificarem para esse efeito, assinando impresso próprio da
Creche ou procedendo ao registo digital, sendo este obrigatório, que permite registar as entradas e as
saídas das crianças do estabelecimento, cessando aí a responsabilidade da Instituição pela sua guarda e
cuidado.
2. Os pais ou responsáveis pelas crianças, sempre que possível, e por uma questão de consideração, de
dever cívico e de organização de atividades do dia, devem dar conhecimento prévio da falta da criança e
suas razões, quer à educadora, quer à responsável da Instituição.
3. Se a criança apresentar febre ou sintomas de doença não poderá frequentar a Instituição durante esse
período de tempo;
4. Se a criança estiver doente, independentemente da natureza da doença, mais do que cinco dias úteis,
deverá apresentar uma declaração médica em como pode retomar a frequência do estabelecimento, sem
perigo para a própria, bem como para as demais.
5. Em caso de doença grave e/ou contagiosa, a criança só poderá regressar à Instituição, mediante a
apresentação de declaração médica que certifique a inexistência de qualquer perigo para a própria ou de
contágio para terceiros.
6. As crianças que se encontrem em tratamento clinico devem fazer-se acompanhar dos produtos
medicamentosos estritamente necessários, bem como de todas as indicações do tratamento assinaladas
pelo médico e conter pelo menos as seguintes referências, em modo legível: a) nome completo da
criança, b) dose, c) modo de emprego, d) horário de administração e f) efeitos secundários,
acompanhados de cópia de prescrição médica.
7. Devem estar devidamente identificados os medicamentos que devam ser administrados à criança.
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8. O material necessário para as atividades obrigatórias é, em princípio, fornecido pela Instituição, no
entanto os pais/encarregados de educação poderão colaborar levando material sempre que queiram e lhe
seja solicitado pelas educadoras, sendo este para uso do grupo, favorecendo assim as relações interrelacionais família/escola/crianças.
9. As crianças e enquanto estiverem no estabelecimento ou à sua guarda e cuidado, deverão usar bibe de
cor e tipo a designar pela Instituição. Devem vir adequadamente vestidas de casa.
10. Todas as crianças deverão ter na Instituição:
a)-Uma muda completa de roupa e um chapéu ou boné;
b)-Fraldas suficientes às necessidades da criança para o tempo que estão na Instituição;
c)-Pente, Soro fisiológico, toalhetes e cremes para a sua higiene.
d)-Um saco de plástico.
e)- Outros produtos considerados de higiene pessoal.
11. A higiene, o asseio e limpeza da criança e suas roupas devem ser cuidadosamente observadas pelos pais
ou responsáveis pela criança.
12. A Instituição assume desde já o poder/dever de sinalizar junto da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens todos os casos que, no seu juízo, evidenciem situações de negligência ou de maus tratos nas
crianças.
13. Em caso emergência, especialmente de acidente ou de doença da criança enquanto permanecer na
instituição, vigoram os procedimentos previstos na Norma 45ª.
NORMA 27ª ATIVIDADES DE EXTERIOR: PASSEIOS E DESLOCAÇÕES
Durante o ano letivo as saídas das crianças serão programadas e inseridas no Projeto Pedagógico de sala:
1. Nos recreios, que podem ser dentro ou fora da Instituição, desejavelmente, as crianças serão
acompanhadas pela educadora e/ou uma auxiliar;
2. Nas saídas, dentro da localidade e perto da Instituição, as crianças serão sempre acompanhadas pela
respetiva Educadora e auxiliar.
3. Para as saídas, fora da localidade, ou dentro, se justificar, os pais e/ou encarregados de educação ou
quem exercer as responsabilidades parentais, fica obrigado a assinar um termo de responsabilidade,
conforme modelo a indicar pela Instituição, autorizando expressamente a saída das crianças;
4. Os pais ou encarregados de educação que não autorizem a participação das crianças nas saídas referidas
no número anterior, ficam impedidos de as mandar nesse dia para a Instituição;
5. As despesas com as saídas a espetáculos ou passeios e demais atividades que o justifiquem ou que
integrem o Plano Anual de Atividades serão suportadas pelos encarregados de educação ou quem exerça
as responsabilidades parentais necessariamente antes da realização daquelas.
6. Fora das condições expressas nos números anteriores, a Instituição assume-se, para todos os legais
efeitos, como irresponsável, de direito e de facto, por tudo o que possa vir a ocorrer com as crianças e/ ou
bens de que sejam portadoras.
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NORMA 28ª DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, LÚDICAS E DE MOTRICIDADE
Estas atividade serão organizadas em conformidade com o projeto Educativo-Pedagógico da creche e
realizadas respeitando a idade e as necessidades específicas das crianças.
NORMA 29ª QUADRO DE PESSOAL
Sem prejuízo para o disposto nos números seguintes, o quadro de pessoal desta instituição prestadora de
serviços para esta resposta social contém a indicação do número de recursos humanos (direção técnica,
equipa técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a
Portaria 262/2011, de 31 de Agosto e demais legislação em vigor.

NORMA 30ª DIRECÇÃO PEDAGÓCIA E EQUIPA TÉCNICA
1. A Direção Pedagógica da Creche, compete a um técnico, nos termos da legislação em vigor, cujo nome,
formação e conteúdo funcional se encontra afixado em local de acesso ao público e de forma visível, bem
como, quem o substitui, nas suas ausências e impedimentos.
2. A Instituição dispõe de uma equipa técnica a quem cumpre a análise da situação da criança acolhida,
sempre que devidamente sinalizada pela Educadora de Infância da sala, e se necessário, a elaboração de
diagnóstico e possível acompanhamento ou encaminhamento, em colaboração com os pais
/encarregados de educação.
3. Compete ao (à) Diretor Técnico (a):
a)-Desenvolver um modelo de gestão adequado ao bom funcionamento da creche;
b)-Supervisionar os critérios de admissão e dar parecer ao Conselho de Administração;
c)-Promover a melhoria contínua dos serviços prestados e a gestão de programas internos de qualidade;
d)-Gerir, coordenar e supervisionar os profissionais do estabelecimento;
e)-Enquadrar e acompanhar os profissionais da creche;
f)-Implementar programas de formação, inicial e contínuos, dirigidos aos profissionais.
g)-Incentivar a participação das familias e das equipas de planeamento e avaliação das atividades,
promovendo uma continuidade educativa;
h)-Assegurar a interlocução, com outras entidades e serviços, tendo em conta o bem-estar das crianças.
4. Os poderes a que se refere o número anterior, serão objeto de delegação específica pelo Conselho de
Administração nos termos previstos nos estatutos e na lei.

CAPÍTULO V-DIREITOS E DEVERES:
NORMA 31ª DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1. São direitos das crianças e pais/encarregados de educação:
a) O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como pelos
seus usos e costumes;
b) Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas suas convicções
religiosas, sociais e políticas;
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c) Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, usufruindo do plano de
cuidados estabelecido e contratado;
d) Utilizar os serviços e equipamentos da instituição.
e) Ser informado das normas e regulamentos vigentes, incluindo do regulamento interno;
f) Participar em todas as atividades curriculares do Projeto Educativo e nas outras que tenha
contratualizado, de acordo com os seus interesses e possibilidades;
g) Apresentar sugestões com o objetivo de melhorar o funcionamento da instituição
h) A ser informado das necessidades de apoio específico (médico, psicológico e terapêutico);
i) Ter acesso à ementa semanal;
j) Apresentar reclamações e sugestões de melhoria do serviço aos responsáveis da Instituição;

2. São deveres das crianças e pais/encarregados de educação:
a) Colaborar com a equipa da creche, não exigindo a prestação de serviços para além do plano
estabelecido;
b) Tratar com respeito e dignidade quer os trabalhadores quer os dirigentes da Instituição;
c) Comunicar atempadamente as alterações que estiveram na base da celebração deste contrato;
d) Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas atividades desenvolvidas;
e) Proceder ao pagamento, pontual e perfeito da comparticipação mensal e de mais comparticipações
financeiras que forem devidas;
f)

Observar o cumprimento das normas expressas no Regulamento Interno da creche, do contrato de

prestação de serviços, bem como de outras decisões, diretivas ou simples menções relativas ao seu
funcionamento;
g) Zelar pela conservação e boa utilização de equipamentos e outros bens postos ao dispor da creche.
h) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade do seu educando
i)

Responsabilizar-se por objetos cuja guarda não tenha sido confiada à Instituição

j)

Avisar a Instituição sempre que houver mudança de residência; telefone de casa; telemóvel; emprego

ou da identificação das pessoas que estão autorizadas a virem buscar as crianças;
k)

Identificar devidamente todo o material e vestuário utilizado pela criança;

l)

Comunicar por escrito ao Conselho de Administração, com a celeridade possível, o mais tardar com 30

dias de antecedência, quando pretender suspender o serviço, temporária ou definitivamente, no
estabelecimento.
NORMA 32ª DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO
1. Constituem direitos da instituição, entre outros:
a) Ver reconhecida a sua natureza particular, o seu quadro axiológico e a autonomia em que assenta a
sua atividade e consequentemente, o direito de livre atuação e a plena capacidade contratual,
estabelecendo livremente a sua organização interna.
b) A corresponsabilização solidária do Estado e das autarquias locais, nos domínios da comparticipação
financeira e do apoio técnico, sem que tal se constitua como limitação ao direito de livre atuação;
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c) Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das declarações
prestadas pelo utente e/ou familiares no ato da admissão;
d) Impedir o acesso de pessoas à Instituição que ponham em causa a integridade física e moral das crianças
e/ou funcionários;
e) Fazer cumprir com o que foi acordado no ato de admissão e dar continuidade ao bom funcionamento do
serviço;
f) Ao direito de suspender/revogar este serviço, sempre que as familias, grave ou reiteradamente, violem
as regras constantes do presente regulamento, de forma muito particular, quando ponham em causa ou
prejudiquem a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente necessário à eficaz prestação
dos mesmos, ou ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem, a credibilidade, o prestigio ou a
confiança na intuição.
2. No caso de famílias mono parentais, em que as responsabilidades parentais não estejam reguladas ou
delas não seja dado conhecimento por escrito, permitir que qualquer dos progenitores possa levar a
criança.
3. Constituem deveres da Instituição, entre outros:
a) Respeito pela individualidade dos utentes e famílias proporcionando o acompanhamento adequado a
cada e em cada circunstância;
b)

Criação e manutenção das condições necessárias ao normal desenvolvimento da resposta social,
designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com formação e qualificações adequadas;

c) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira com a qualidade global da resposta social;
d)

Colaborar, no âmbito das parceiras ou acordos de cooperação vigentes, com os Serviços da Segurança
Social, das autarquias locais ou de qualquer outro organismo do estado, assim como com a rede de
parcerias adequada ao desenvolvimento da resposta social;

e) Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno;
f) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da auscultação dos utentes;
g) Manter os processos dos utentes atualizados;
h) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos utentes.
i) Garantir a Política de Privacidade de dados/imagens.
j) Possuir Livro de Reclamações.
k) Possuir Livro de Ocorrências.
NORMA 33ª DEVERES DA ENTIDADE GESTORA DO ESTABELECIMENTO/ SERVIÇO
Sem prejuízo para o estatuído no nº3) da Norma 32ª, são ainda deveres do estabelecimento de creche:
Fazer cumprir o presente regulamento interno e o contrato de prestação de serviços celebrado com cada
cliente.
NORMA 34ª CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1. É celebrado, por escrito, contrato de prestação de serviços outorgado com os pais ou com quem assuma as
responsabilidades parentais, do qual devem especialmente constar os direitos e obrigações das partes,
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os serviços e atividades contratualizados, o valor da mensalidade ou comparticipação familiar, as
condições de cessação e rescisão do contrato e qualquer outro direito e/ou obrigação que as mesmas
entendam contratualizar;
2. Do contrato é entregue um exemplar aos pais ou quem assuma as responsabilidades parentais e
arquivado outro no processo individual da criança;
3. Qualquer alteração ao contrato, carece de ser reduzida a escrito e é efetuada por mútuo consentimento
das partes.
4. Ao abrigo do princípio da liberdade contratual, as partes podem determinar que o contrato identificado
em 1) seja garantido por caução idónea, fiança ou instrumento similar.
NORMA 35ª INTERRUPÇÃO/CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR INICIATIVA DO UTENTE
1. As situações especiais de ausência das crianças devem ser comunicadas, por escrito, à Instituição,
especialmente, à Direção Técnico-Pedagógica;
2. Quando a criança s e a u s e n t e d e férias, a interrupção do serviço deve ser comunicada com 30
dias de antecedência.
3. As ausências injustificadas superiores a 15 dias úteis presumem o desinteresse na frequência da Creche
pela criança, podendo determinar a exclusão da criança e a cessação do contrato e atribuição do lugar a
outra criança que se encontre em lista de espera.
4. O montante da mensalidade a pagar pelos pais ou quem exerça as responsabilidades parentais, sofre
uma redução de 10%, nos termos previstos no nº6) da Norma 22ª.
5. Podem ser consideradas condições imediatas de interrupção e cessação do contrato:
a)

A não adaptação do utente;

b) Insatisfação das necessidades do utente;
c)

Mudança de residência da utente não comunicada à instituição;

d) Incumprimento do contrato de prestação de serviço, deste regulamento, dos estatutos ou de qualquer
outra directa, ordem de serviço que pela sua gravidade e consequências, torne imediata e
praticamente impossível a subsistência da relação contratual.
e) As faltas injustificadas, nos termos deste regulamento.
6. As ausências previstas nesta Norma quando previsíveis, são comunicadas à instituição acompanhadas
do motivo justificativo com a antecedência mínima de 5 dias; as ausências imprevisíveis, são
comunicadas logo que possível.
7. Sem prejuízo para o referido no nº3) da Norma 35ª, a interrupção do contrato sem cumprimento dos
procedimentos de aviso prévio referidos nos números anteriores, total ou parcialmente, implica sempre
o pagamento à Instituição de uma indemnização correspondente, quer ao valor de um mês a q u e
r e s p e i t a a mensalidade, quer do valor relativo aos demais danos causados pela inobservância do
prazo de aviso prévio.
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NORMA 36ª CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS POR FACTO NÃO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO
1. A prestação de serviços p o d e c e s s a r a t o d o o tempo, por mútuo acordo das partes ou por
denúncia do contrato por uma das partes nos termos deste regulamento, incluindo, pela verificação de
alguma das condições a que se alude na Norma 35ª, nº5) deste Regulamento.
2. A denúncia referida em 1), tem lugar por comunicação escrita da parte junto da contra parte com aviso
prévio de 30 dias sobre a data da cessação do contrato, nomeadamente nas situações previstas nas alienas
a),b) e c) do nº5) da Norma 35ª, implicando, em qualquer dos casos, a falta pontual e perfeita do aviso
prévio a obrigação o pagamento da mensalidade do mês imediato.
3. O incumprimento do aviso prévio, total ou parcialmente, implica ainda e sempre o pagamento à
Instituição de uma indemnização correspondente, quer ao valor de um mês da mensalidade, quer aos
demais danos causados pela inobservância do referido aviso prévio.
4. A prestação de serviços pode cessar por resolução do contrato, nomeadamente nos termos previstos na
Norma 35ª nºs.3) e 5 ).
5. A resolução do contrato previsto no nº4) desta Norma, tem lugar mediante declaração escrita
fundamentada de uma parte à outra parte no prazo 90 dias sobre o conhecimento do facto que a
fundamenta sob pena de caducidade.
NORMA 37ª DEPÓSITO E GUARDA DE BENS DOS CLIENTES
A Instituição, não se responsabiliza pela perda, dano ou simples deterioração, ou uso indevido, seja de
objetos pessoais ou de uso pessoal, propriedades ou na posse de utentes, de pais, encarregados da
educação ou de terceiros a quem tenha sido cometida o exercício das responsabilidades parentais, entre
muitos outros, roupas, pulseiras, fios, brinquedos, computadores, telefones, tabletes, similares, etc.
NORMA 38ª LIVRO DE RECLAMÇÕES
Nos termos da legislação em vigor, neste estabelecimento existe Livro de Reclamações, disponível na secretaria da
instituição e que poderá ser solicitado pelos pais ou quem assuma as responsabilidades parentais.
NORMA 39ª LIVRO DE REGISTO DE OCORRÊNCIAS
Sem prejuízo para o referido na cláusula anterior, a Instituição dispõe a d i c i o n a l m e n t e de Livro de
Registo de Ocorrências, que servirá de suporte para documentar e certificar a existência de quaisquer
incidentes ou simples ocorrências que surjam no funcionamento regular desta resposta.

CAPÍTULO VI-DISPOSIÇÕES FINAIS:
NORMA 40ª OBJETIVOS DO REGULAMENTO INTERNO
O presente Regulamento Interno visa, nomeadamente:
a)-Promover o respeito pelos direitos dos utentes, de ora em diante designados abreviadamente por
«crianças» e de toda a comunidade envolvente;
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b)-Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento da Creche;
c)-Definir as regras e os princípios específicos do funcionamento da creche.
NORMA 41ª ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO INTERNO
1. O presente regulamento será revisto pelo Conselho de Administração sempre que no seu juízo, entenda
verificarem-se alterações no funcionamento do estabelecimento que resultantes da avaliação geral dos
serviços prestados, tenham como objetivo principal a sua melhoria e justifiquem a sua alteração.
2. Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas aos utentes ou seu representante
legal pela forma mais expedita, incluindo, por meios eletrónicos, com a antecedência mínima de 30 dias
relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo da resolução do contrato a que a estes assiste,
em caso de discordância com as referidas alterações;
3. Os pais ou a quem assuma as responsabilidades parentais, têm acesso ao regulamento interno no ato de
celebração do contrato de prestação de serviços, seja por cópia, seja por conhecimento do mesmo no sitio
da internet da instituição.
NORMA 42ª COMUNICAÇÕES DIGITAIS
Sem prejuízo para o previsto na Norma 19ª, são válidas as comunicações que as partes levem a cabo por via
eletrónica desde que devidamente validada.
NORMA 43ª INTEGRAÇÃO DE LACUNAS
As dúvidas e/ou omissões são supridas pelo Conselho de Administração, tendo em conta a legislação em
vigor, a natureza jurídicas e quadro axiológico que rege a instituição e a vontade dos fundadores.
NORMA 44ª DO FORO
É competente com exclusão de outrem, o foro do Tribunal Judicial da comarca de Portalegre-Secção de
Competência Genérica de Elvas, para dirimir qualquer conflito decorrente do (in) cumprimento deste
regulamento, de atos e quaisquer contratos a ele associados, nomeadamente, o contrato de prestação de
serviços.

NORMA 45ª DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
1. A Instituição dispõe de listagem atualizada dos principais números de emergência (polícia, bombeiros,
hospitais, centros de saúde, escola segura) afixados, de forma visível, em diversos locais de acesso
público.
2. Em caso de emergência, especialmente de acidente ou de doença deve a diretora técnica-pedagógica da
Instituição, ou quem a substituta nessas funções, ser imediatamente informada.
3. Em caso de acidente pessoal não considerado grave, os primeiros socorros serão prestados na instituição
pelo pessoal adulto existente.
4. Em caso de acidente pessoal considerado grave, ou de consequências incertas para o bem-estar e saúde
física e psíquica da criança, ficam padronizados, com caracter obrigatório, os seguintes procedimentos:
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4.1-Prestar os primeiros socorros na instituição pelo pessoal adulto existente que contactará, pela forma
mais expedita, a diretora da Instituição ou quem a substitua nessa ocasião;
4.2-Sem prejuízo do anteriormente referido, acionar imediatamente o sistema nacional de emergência
“112”.
4.3-Informar da ocorrência, os pais e /ou quem assuma as responsabilidades parentais pela forma de
comunicação mais expedita que os próprios tenham deixado ao cuidado da Instituição.
4.4-Em complemento do referido no número anterior, se a situação o permitir, a diretora da Instituição,
designará uma educadora ou auxiliar de ação educativa para acompanhar a criança ao Centro de Saúde
Elvas/Hospital de Santa Luzia-Elvas. Caso tal não seja possível, a criança será acompanhada pela
responsável da sala, ou outro trabalhador competente.
4.5-Na eventualidade do acidente pessoal determinar o internamento da criança no Hospital de Santa
Luzia de Elvas, cabe esta tarefa, em princípio, aos pais/ quem assuma as responsabilidades parentais, o
qual, será informado pela diretora da Instituição. Na sua ausência, caberá à educadora da criança
proceder em conformidade.
4.6-Em caso de ocorrência de alguma situação de emergência/catástrofe natural ou humana, na
evacuação geral (sismos desmoronamentos, incêndios, explosões, etc.), recomenda-se, a manutenção da
calma e o cumprimento escrupuloso dos procedimentos indicados no plano de emergência existente na
Instituição, já sinalizados em simulacros levados a cabo, o qual se encontra afixado de forma visível nos
principais locais de acesso público.
NORMA 46ª ENTRADA EM VIGOR
O presente regulamento que foi aprovado em sessão do Conselho de Administração de 27 de Novembro de
2018 -Ata nº 350-entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação e comunicação junto da entidade
competente, revogando para todos os legais efeitos, qualquer outra disposição regulamentar/diretiva,
orientação ou instrução que o contrarie.
Elvas, 27 de Novembro de 2018.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Presidente

A Secretária

A Tesoureira
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Para os pais/encarregados de educação
Eu

………………………………………………………………………………….……

,

encarregado

de

educação

de

…………………………………………………………………………, utente DA CRECHE DO SEMI INTERNATO N. SRA.
DA ENCARNAÇÃO - CENTRO INFANTIL DA BOA FÉ - ANEXO, declaro que tomei conhecimento
das informações descritas no Regulamento Interno de Funcionamento, não tendo qualquer
dúvida em cumprir ou fazer cumprir todas as normas atrás referidas.
…………………………., … de ……………………………………... de 20……
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CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
NORMA 1ª ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1. O Semi-Internato de Nossa da Encarnação, é uma fundação privada de Solidariedade Social, sem fins
lucrativos e de utilidade pública, criada por iniciativa da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao
Serviço dos Pobres, mediante ereção canónica do Arcebispo de Évora 21 de Junho de 1982, ao abrigo da
Concordata celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa e nessa qualidade encontra-se registada
na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Fundações de Solidariedade Social sob o nº 51/83, a fls.
188 vº e 189 desde 12/08/1983.
2. Tem a sua sede em Elvas, na Rua Francisco da Silva nº 9- C, 7350-272 ELVAS.
3. Exerce a sua atividade de solidariedade social mediante parcerias ou acordos de cooperação celebrados
com entidades particulares, autarquias locais ou com o Estado celebrando acordos de cooperação com o
Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital de Segurança Social de Portalegre, para a resposta social
de Creche 18/08/2009, sucessivamente renovado e rege-se pelas seguintes normas.

NORMA 2ª LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Rege-se pelo estipulado no:
a) Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14
de Novembro – Aprova o Estatuto das IPSS;
b) Portaria nº 196-A/2015, de 1 de julho, alterada pela Portaria nº 296/2016 de 28 novembro – Regula o
regime jurídico de cooperação entre as IPSS’s e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social;
c) Portaria nº 262/2011, de 31 de agosto, alterada pela Portaria nº 411/2012, de 14 de dezembro – Aprova
as normas que regulam as condições de instalação e funcionamento da Creche;
d) Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de
março – Define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de
apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;
e) Protocolo de cooperação atualizado.
f) Circulares de orientação técnica acordadas em sede de Comissão Nacional de Cooperação (CNC);
g) Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS.
h) Regulamento (UE) 2016/679 – Regulamento Geral da Protecção de dados.

NORMA 3ª DESTINATÁRIOS E OBJETIVOS,
1. São destinatários do CRECHE, as crianças com idades compreendidas en tre os 3 / 4 mes es até aos 3
anos d e idad e, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as
responsabilidades parentais. Estes limites podem ser ajustados em casos excecionais.
2. Enquanto equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o apoio à família e à criança,
constituem objetivos da CRECHE, designadamente os seguintes:
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a) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiarb) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidade em todo o processo evolutivo da
criança;
c) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específica de cada
criança;
d) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando
o encaminhamento mais adequado.
e) Com o respeito pelas normas e princípios fundacionais, mormente a vontade da fundadora e da sua
matriz Católica, proporcionar uma qualidade de vida que compatibilize a vivência em comum com o
respeito pela dignidade, individualidade, privacidade, crenças, valores e culturas de cada utente não
podendo ser objeto de discriminações fundadas em critérios ideológicos, políticos, confessionais ou
raciais.
f) Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de segurança física e
efectiva;
g) Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.
h) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida numa
perspetiva de educação para a cidadania;
i) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas,
favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;
j) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem;
k) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais,
incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
l) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meios de
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
m) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
n) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança em especial no âmbito da saúde
individual e coletiva;
o) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
p) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo
educativo;
q) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde.

NORMA 4ª ATIVIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE
A Creche presta um conjunto de atividades e serviços, adequados à satisfação das necessidades da criança e
orientados pelo atendimento individualizado, de acordo com as suas capacidades e competências,
designadamente:
Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo de
dietas especiais em caso de prescrição médica;
1. Cuidados de higiene pessoal;
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2. Atendimento individualizado de acordo com as capacidades e competências das crianças;
3. Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das
crianças;
4. Disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento da Creche e desenvolvimento da
criança.

CAPÍTULO II PROCESSO DE ADMISSÃO DOS UTENTES
NORMA 5ª CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Atenta a natureza jurídica da Instituição, mormente o seu carácter de utilidade pública, sem fins lucrativos,
a fim de funcionalizar e racionalizar, a admissão das crianças, o respectivo processo de admissão obedecerá
aos seguintes critérios:
a) Estarem enquadrados nas condições referidas no n.º 1 da NORMA 3ª;
b) Não ser portador de doença infectocontagiosa;
c) Quando se trate da admissão de crianças com deficiência ou com alterações nas estruturas ou
funções do corpo, deve ser previamente garantida a colaboração das equipas locais de intervenção
na infância.

NORMA 6ª CANDIDATURA: INSCRIÇÃO E/OU RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Para efeitos de admissão, os pais/encarregados de educação da criança, deverão candidatar-se através
do preenchimento de uma ficha de identificação que constitui parte integrante do processo da criança,
devendo fazer prova das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia, pelo menos, dos seguintes
documentos:
Da criança:
1.1.

Boletim de nascimento ou documento que o substitua;

1.2.

NISS (Número de Identificação de Segurança Social), NIF (Número de Identificação Fiscal), Cartão de

Utente do Serviço Nacional de Saúde ou de subsistemas de saúde públicos ou privados, ou Cartão de
Cidadão.
1.3.

Boletim de vacinas;

1.4.

Declaração médica comprovativa de que não é portadora de doença infectocontagiosa ou mental

aguda, impeditiva da normal vivência na Instituição e, caso da existência de historia clínica, ser possuidora
de relatório médico que, de forma suficiente e bastante, a descreva e informe da existência de quaisquer
situações de dependência, sua natureza e consequências;
1.5.

Duas fotografias tipo passe, se possível a cores;

Dos pais/encarregados de educação:
1.6.

Bilhete de Identidade, NISS (Número de Identificação de Segurança Social), NIF (Número de

Identificação Fiscal) ou Cartão de Cidadão;
1.7.

Última declaração de IRS, acompanhada da nota de liquidação;
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1.8.

Dois últimos recibos de vencimento (trabalho dependente/independente) ou comprovativo do

subsídio de desemprego, do rendimento social de inserção ou da pensão/reforma ou similar;
1.9.

Último recibo da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria;

1.10. Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para a frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura);
1.11. Prediais;
1.12. Capitais;
1.13. Outras fontes de rendimentos (exceto os apoios decretados para menores pelo Tribunal, no
âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida);
1.14. Declaração assinada pelos pais/encarregado de educação, mediante modelo apresentado pela
Instituição, em como autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração do processo
individual e gestão da permanência da criança na resposta social.
2.

O período de inscrição e/ou renovação da matrícula decorre nos meses de Abril e Maio. No entanto,

poderão ser feitas inscrições e admissões ao longo do ano letivo, desde que existam vagas.
3.

Para o efeito, deverão ser entregues na secretaria da Instituição a ficha de inscrição, os documentos

probatórios e o valor de 10,00€ + 3,00€, valor que pode ser atualizado em cada ano e é destinado ao
pagamento de validação da Inscrição (matricula) e seguro1 respetivamente, conforme o disposto no ponto 6
da Norma 8ª.
4.

No caso de renovação da matrícula, os pais/encarregados de educação serão informados, através de

circular, dos documentos necessários a entregar na secretaria da Instituição e do valor a pagar.
5.

O horário de atendimento para inscrição e/ou renovação da matrícula é o seguinte: das 9:00H- 12:30H

e das 14:30H- 18:00H.
6. Em situações especiais, a Instituição, pode vir a solicitar certidão, com trânsito em Julgado da sentença
judicial que regule as responsabilidades parentais ou determine a tutela da criança.
7. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respetivos
documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de regularização dos
documentos e informações em falta.
8. É obrigatória não só a entrega de um número de telefone, mas também a manutenção da sua
atualização, com forma de permitir, em tempo útil, o contacto dos pais ou outro familiar, em caso de
necessidade, especialmente de doença súbita ou outro imprevisto que ocorra durante a permanência da
criança à guarda da Instituição, desresponsabilizando-se a instituição pelas consequências que decorram da
sua omissão ou simples violação, seja a que titulo for.

1

Seguro obrigatório: As crianças que frequentam a Instituição e enquanto se encontrarem dentro do horário e das instalações do
estabelecimento e sob a sua responsabilidade estão cobertas nos termos seguintes pelo Seguro Escolar ENSINO SEGURO-Apólice
nº005861478-Companhia de Seguros-ZURIQUE:
Morte:€1.000,00;Invalidez permanente:€5.000,00;Desp tratamento e repatriamento €1.000 e Resp Civil:€5.000
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NORMA 7ª CRITÉRIOS DE PRIORIDADE NA ADMISSÃO
Em razão do disposto nos Estatutos e na lei, são condições preferenciais de admissão na Creche o enunciado
no 1º e 2º pontos, a partir do 3º são fatores de desempate em caso de igualdade de posição na lista de
espera:

Pontuação
1º

Ponderação
Crianças em situação de risco
30%
Crianças cujos pais demonstrem necessidade na admissão para
23%
poderem trabalhar

3,0

3º

Filhos de trabalhadores da Instituição

20%

2,0

4º

Crianças com irmãos a frequentarem a Instituição

15%

1,5

5º

Crianças que já frequentaram a Instituição

10%

1,0

6º

Outras crianças

02%

0,2

100%

10

2º

TOTAL

2,3

NORMA 8ª ADMISSÃO: PRINCIPIOS GERAIS
1. A admissão das crianças é da responsabilidade do Conselho de Administração, ainda que sob proposta da
Directora Técnica, se for caso disso, que para o efeito terá em consideração a capacidade da resposta
social, os critérios de admissão e outras informações que repute de relevantes para a decisão.
2. As pré-inscrições serão aceites durante todo o ano letivo e as correspondentes admissões apenas terão
lugar no início do mês de Setembro, e sempre que surjam vagas, mediante inscrição ou renovação de
matrícula.
3. Durante o ano, desde que haja vaga, aceitam-se crianças, atendendo a necessidades específicas da
família.
4. Da decisão que cair sobre cada pedido, será dado conhecimento aos pais ou a quem exerça as
responsabilidades parentais, se possível, no prazo de 15 dias após conclusão do período de inscrição.
5. A deliberação do Conselho de Administração sobre a admissão de crianças com deficiências deverá ser
precedida de avaliação conjunta dos técnicos da Instituição e dos técnicos especialistas que prestam
apoio, e só poderão ser admitidas desde que:
5.1-Esteja a Instituição dotada do número de unidades de pessoal técnico necessário para o normal
funcionamento da resposta social em apreço;
5.2-Esteja assegurado pelos técnicos da Instituição, o necessário apoio específico prestado através dos
serviços especializados, especialmente do estado.
6. No ato da admissão é devido o pagamento de um valor (€ 13,00€) que é destinado ao pagamento de
validação da inscrição (matricula/admissão) e seguro, este valor poderá ser atualizado anualmente.
7. A distribuição das crianças por salas e idades será feita pelo Conselho de Administração ouvido o parecer
da Directora Técnica e dos pais ou encarregados de educação interessados e atualizada no final de cada
ano letivo de acordo com o nº e características de crianças.
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8. A mudança de Educadora e/ou Auxiliar e/ou de grupo, será feita sempre que o Conselho de
Administração o decidir.

NORMA 9ª ADMISSÃO: PRIMEIRA MATRICULA
1. As admissões das crianças que frequentam a Instituição pela primeira vez serão feitas através de
matrícula, nos seguintes termos:
a) - Provisória: sem prejuízo do disposto no nº3) da Norma 10ª, em qualquer altura do ano, mediante o
preenchimento de um questionário próprio a fornecer pela Instituição que será entregue
acompanhado dos documentos referidos na Norma 6ª.
b) - Definitiva: A fim de que a inscrição se converta em definitiva para o próximo ano letivo, terá a mesma
de ser confirmada durante a 2ª quinzena de Maio e no ato da matrícula ser paga a verba estipulada
para a mesma.
2 -A matrícula só é válida para o ano letivo a que diz respeito.

NORMA 10ª ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS
1. O acolhimento inicial das crianças e a fase de adaptação obedece em princípio, às seguintes regras e
procedimentos:
a) No primeiro dia da criança na creche ficará disponível a educadora e/ou ajudante de ação educativa
para acolher cada criança e família;
b) Aos pais é sugerido que nesta fase, a criança traga consigo o brinquedo ou objeto que lhe transmita
conforto e segurança;
c) Durante esse período de tempo, se possível, a família é envolvida nas atividades que as crianças
realizarem;
d) Tanto quanto possível, durante o período de adaptação, o tempo de permanência da criança na
instituição poderá ser reduzido, sendo depois gradualmente aumentado.
2. Se, durante este período, a criança não se adaptar, deve ser realizada uma avaliação do programa de
acolhimento inicial, identificando as manifestações e fatores que conduziram à sua inadaptação;
procurar que sejam ultrapassados, estabelecendo-se novos objetivos de intervenção. Se a inadaptação
persistir, é data a possibilidade, quer à instituição, quer à família de rescindir o contrato, nos termos
previstos neste regulamento.
NORMA 11ª RENOVAÇÃO DE MATRICULA
As crianças que já frequentam a Instituição renovarão a matrícula - admissão durante a 1.ª quinzena do mês
de Maio, seguindo-se as novas admissões na 2ª quinzena.
NORMA 12ª PROCESSO INDIVIDUAL DA CRIANÇA –ACESSO
O processo individual da criança divide-se em duas partes, do qual constam, nomeadamente:
I
1. Ficha de inscrição com foto tipo-passe (e reinscrição) com todos os elementos de identificação da
criança e sua família e respetivos comprovativos;
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2. Critérios de admissão aplicados;
3. Exemplar do contrato de prestação de serviços com data de início ou rescisão da prestação de serviços;
4. Exemplar da apólice de seguro escolar;
5. Horário habitual de permanência da criança no estabelecimento;
6. Identificação, endereço e telefone da pessoa a contactar em caso de necessidade;
7. Autorização escrita, devidamente assinada pelos Pais ou Encarregado de Educação/por quem exerça as
responsabilidades parentais, com identificação das pessoas às quais a criança pode ser entregue;
8. Identificação e contacto do médico assistente;
9. Declaração médica devidamente descritiva e inteligível, em caso de patologia que determine a
necessidade de cuidados especiais (dieta, medicação, alergias e outros);
10. Comprovação da regularidade da situação das vacinas.
11. Informação sociofamiliar;
12. Fotocópias dos cartões atualizados:
-Da Criança:
-Fotocópias do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Boletim de Nascimento;
Fotocópias do Contribuinte, Beneficiário da Segurança Social, Utente dos Serviços Saúde.
-Dos Pais e Encarregado de Educação:
-Fotocópias do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
-Fotocópias do Contribuinte, Beneficiário da Segurança Social.
13. Fotocópia do último IRS e nota de liquidação ou documentos comprovativos dos rendimentos do
agregado familiar da criança e despesas de habitação;
14. Registo de períodos de ausência, bem como de ocorrência de situações anómalas e outros considerados
necessários;
15. Registo da data e motivo da cessação ou denúncia do contrato de prestação de serviços;
16. Registo das iniciativas de formação e avaliação da sua eficácia realizadas com as familias das crianças;
17. Sempre que aplicável e se revele necessário, a certidão da sentença judicial transitada em julgado que
regule as responsabilidades parentais ou determine a tutela;
18. Avaliação do Projecto Pedagógico e Curricular de Sala;
19. Fotocópia das comunicações dirigidas ao Encarregado de Educação/Pais;
20. Comunicações escritas do Encarregado de Educação/Pais dirigidas à Instituição;

II
1. Ficha de avaliação diagnóstica e registos de integração de criança;
2. Lista de pertences da criança;
3. Relatório do programa de acolhimento;
4. Perfil de desenvolvimento da criança e respectivo Plano de desenvolvimento Individual e relatórios da
sua implementação;
5. Outros relatórios de desenvolvimento;
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6. Declaração de autorização para administração de medicamentos antipiréticos e analgésicos, assinada
pelo Encarregado de Educação;
7. Declaração de autorização para filmar/fotografar a criança, no âmbito das atividades a desenvolver na
resposta social assinada pelo Encarregado de Educação;

III
O processo individual é arquivado e permanece na Instituição nas seguintes condições: A 1.ª parte
encontra-se depositada na Secretaria da Instituição e a 2.ª parte na sala frequentada pela criança.

IV
O processo individual é de acesso restrito, segundo orientações do Regulamento Geral da Protecção de
Dados especificado na Politica Interna de Privacidade sendo o seu conteúdo confidencial e deve
permanecer atualizado.

V
Salvo indicação escrita em contrário do Conselho de Administração: Podem consultar o processo individual
da criança: O responsável pela Protecção de Dados, os membros do Conselho de Administração, a Direção
Técnica e Pedagógica, a Educadora de Infância responsável pelo acompanhamento da criança e quando
solicitado, os pais/encarregados de educação ou quem exerça as responsabilidade parentais.
NORMA 13ª LISTA DE ESPERA
1. Caso não seja possível proceder à admissão de todos os candidatos por inexistência de vagas, os
interessados serão informados desse facto no momento da candidatura.
2. A criança nas condições referidas no número anterior, é inscrita na lista de espera, ocupando uma
posição de acordo com os critérios de prioridade definidos neste regulamento.
3. Quando os pais ou quem exerça as responsabilidades parentais informem que não estão interessados
na integração da criança na lista de espera, o processo de candidatura é imediatamente arquivado,
atualizando-se sequencialmente a lista de espera.

CAPÍTULO III -INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO:
NORMA 14ª INSTALAÇÕES: LOCALIZAÇÃO
A resposta social de creche do Semi-Internato Nª da Encarnação é una e encontra-se domiciliada:
- Na Rua Francisco da Silva nº 9- C, 7350-272 ELVAS;
- mas detém ainda o funcionamento no Pólo denominado no “Centro Infantil da Boa-Fé”, vulgarmente
conhecido como “Anexo da Boa-fé” sito na Boa-Fé na Rua de Timor s/n, 7350-259 ELVAS que possui o seu
próprio Regulamento Interno.
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NORMA 15ª INSTALAÇÕES: COMPOSIÇÃO
I)-As instalações da resposta social de Creche encontram-se integradas em equipamento que dispõe
também de resposta social Pré-escolar e situam-se no rés-do-chão e 1º andar do edifício.
1. A Creche na sede é composta por:
1.1.

Berçário dos 3/4 meses aos 12 meses com capacidade para 14 bebés

1.2.

Sala do Arco-íris dos 13 meses aos 24 meses com capacidade para 18 crianças

1.3.

Sala Amarela dos 25 meses aos 36 meses com capacidade para 22 crianças

2. O berçário integra ainda:
2.1

Sala parque para os tempos ativos das crianças;

2.2

Sala de berços para repouso das crianças, em zona silenciosa com sistema de escurecimento;

2.3

Zona de higienização das crianças dispondo de bancada para muda de fralda, banheira com águas
correntes e espaço para arrumação de produtos de higiene, fora do alcance das crianças;

2.4

Copa de leites para a preparação dos leites e das papas das crianças.

Outros espaços:
3. Instalações sanitárias com lavatórios e sanitas de tamanho infantil, bancadas para muda de fralda, e
espaço para arrumação de produtos de higiene, fora do alcance das crianças
4. Dormitório
5. Refeitório
6. Sala de acolhimento
7. Recreio coberto e recreio exterior
8. Espaços comuns: Creche/ pré-escolar:
8.1 Sala do pessoal.
8.2 Secretaria
8.3 Instalações sanitárias para adultos.
NORMA 16ª HORÁRIO: FUNCIONAMENTO/ENCERRAMENTO
1. A Creche funciona das 8,00 horas às 18,30 horas de segunda a sexta-feira.
2. A Instituição encerra:
a) -Todos os Sábados, Domingos e feriados Nacionais e Municipal;
b)- No dia 24 de Dezembro.
c)-Durante o mês de Agosto para gozo de férias dos trabalhadores e demais colaboradores.
3. A instituição poderá ainda encerrar noutros dias, desde que sejam assinalados no Plano Anual de
Atividades desde que os Pais e Encarregados de Educação sejam avisados com a devida antecedência
nomeadamente: 2ª e 3ª feira de carnaval, 5ª feira santa, 2ª feira de Páscoa.
4. Outras situações devidamente justificadas pelo Conselho de Administração poderão determinar a
interrupção das atividades.
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NORMA 17ª OUTROS HORÁRIOS E REGRAS DE FUNCIONAMENTO.
1. Por motivos pedagógicos, a entrada da criança na Instituição deve ter lugar até às 9:30, início das
atividades na sala. Excecionalmente, quando for estritamente necessário (consultas médicas), sempre de
forma justificada, desde que possível e com pré-aviso, poderá este limite estender-se-á até às 12:00h.
Outras situações serão tratadas caso a caso.
2. As crianças poderão iniciar a sua saída da instituição a partir das 16.30h e só poderão ali permanecer até
às 18.30h não se responsabilizando a Instituição pela permanência da criança para além daquele horário,
salvo as situações decididas caso a caso, porém com os custos de permanência, nomeadamente em
termos de pagamento de horas extraordinárias a funcionários, a serem imputados à exclusiva
responsabilidade dos pais/encarregados de educação que beneficiem da extensão de permanência.
3. Cada educadora de infância tem horário de atendimento aos pais/encarregados de educação, afixado em
local próprio no acesso à respetiva sala.
4. Salvo motivo de urgência, as marcações para atendimento com a educadora de infância devem ser
efetuadas com uma semana de antecedência, junto da secretaria.
5. A entrega e a saída das crianças na Instituição deve ser feita pelos pais/encarregados de educação, ou
por pessoa identificada na ficha de inscrição, cessando nesse instante a responsabilidade da Instituição
pela sua guarda e cuidado.
6. Em casos de impedimento, de limitação legal seja de que tipo for do contacto específico de/com algum
dos pais/encarregados de educação, esta condição e por iniciativa da parte interessada deverá constar,
previamente e de forma legalmente certificada no processo da criança.
7. Todas as pessoas responsáveis/autorizadas pela entrega ou recolha de crianças, ficam obrigadas ao
registo escrito/digital da sua entrada/saída, a ter lugar em instrumento digital de acesso público,
equivalendo, tal registo, à entrada/saída da criança na instituição.
8. Em cada dia devem ser comunicados à educadora ou membro da administração, se possível por escrito,
todos os cuidados especiais a ter ao longo do dia, caso os mesmos existam, desresponsabilizando-se a
Instituição das consequências que decorram desta omissão.
NORMA 18ª ENTRADA E SAIDA DE VISITAS
1. Sem prejuízo do previsto na norma anterior, a Instituição adota os seguintes princípios relativamente às
visitas, independentemente da natureza e qualidade do visitante, a saber:
a)-Para pessoas estranhas à resposta social: As visitas às salas e instalações adstritas à resposta social,
apenas é permitida com prévia e expressa autorização do Conselho de Administração ou de terceiro a
quem o mesmo tenha delegado essa competência;
b)-Fora do horário das entradas e saídas: Os pais e encarregados de educação, devidamente identificados,
podem visitar as salas e as instalações frequentadas pelas respetivas crianças desde que comuniquem tal
intenção, bem como o fundamento da pretensão a quem lhes abra a porta e para o efeito sejam
autorizados.
2.Os pais e encarregados de educação ou outras pessoas da comunidade local podem ser convidados a
colaborar em atividades letivas ou não letivas, conforme o Plano Anual de Atividades.
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NORMA 19ª COMUNICAÇÕES
1. As comunicações dos Pais e ou Encarregados de Educação para a Instituição/crianças, deverão ter lugar,
se possível, pessoalmente. Caso tal não seja viável, poderão ser transmitidos pelo telefone ou por escrito, à
responsável da sala, à Directora Técnica ou deixados ao cuidado na Secretaria.
2. Exclusivamente, durante as atividades, qualquer mensagem dos Pais ou Encarregados de Educação
deixada por telefone, será aceite na Secretaria e, logo que possível, transmitida à Responsável, caso esta
não disponha momentânea disponibilidade para tomar conhecimento da mesma.
NORMA 20ª CÁLCULO DO RENDIMENTO PER CAPITA
1. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar (RC) é realizado de acordo com a seguinte
fórmula:

RC= RAF/12 - D
N
Sendo que:

RC= Rendimento per capita
RAF= Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) D= Despesas de habitação
N= Número de elementos do agregado familiar

2. Considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco,
afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum (esta situação mantémse nos casos em que se verifique a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de
algum dos membros do agregado familiar e, ainda por período superior, se a mesma for devida a razões
de saúde, escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho que revista caráter temporário),
designadamente:
a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto comprovada;
b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3º grau;
c) Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral;
d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa;
e) Adotados e tutelados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e crianças e jovens
confiados por decisão judicial ou administrativa ao utente ou a qualquer dos elementos do agregado
familiar.
3. Para efeitos de determinação do montante de rendimentos do agregado familiar (RAF), consideram-se
os seguintes rendimentos:
a) Do trabalho dependente;
b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais (no âmbito do regime
simplificado é considerado o montante anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos no Código
do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados);
c) Os casos especiais, devidamente justificados, apresentados pelos encarregados de educação serão
analisados e decididos pelo Conselho de Administração.
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d) De pensões – pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou outras de idêntica
natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo de companhias de seguro ou de
fundos de pensões e as pensões de alimentos;
e) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);
f) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura).
g) Prediais - rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, cedência do uso do prédio ou de parte, serviços
relacionados com aquela cedência, diferenças auferidas pelo sublocador entre a renda recebida do
subarrendatário e a paga ao senhorio, cedência do uso, total ou parcial, de bens imóveis e a cedência
de uso de partes comuns de prédios. Sempre que destes bens imóveis não resultar rendas ou que estas
sejam inferiores ao valor Patrimonial Tributário, deve ser considerado como rendimento o valor
igual a 5% do valor mais elevado que conste da caderneta predial atualizada, ou da certidão de
teor matricial ou do documento que titule a aquisição, reportado a 31 de dezembro do ano relevante.
Esta disposição não se aplica ao imóvel destinado a habitação permanente do requerente e respetivo
agregado familiar, salvo se o seu Valor Patrimonial for superior a 390 vezes o valor da RMMG, situação
em que se considera como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele valor.
h) De capitais – rendimentos definidos no art.º 5º do Código do IRS, designadamente os juros de depósitos
bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos financeiros. Sempre que estes
rendimentos sejam inferiores a 5% do valor dos depósitos bancários e de outros valores mobiliários, do
que requerente ou de outro elemento do agregado, à data de 31 de Dezembro do ano relevante,
considera-se como rendimento no montante resultante da aplicação de 5%.
i) Outras fontes de rendimento.
4. Para efeito da determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar,
consideram-se as seguintes despesas fixas2:
a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, designadamente do
imposto sobre o rendimento e da taxa social única;
b) O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria;
c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona da residência;
d) As despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença crónica
desde que comprovados;
e) Comparticipação nas despesas na resposta social da ERPI relativo a ascendentes e outros familiares.
NORMA 21ª PROVA DE RENDIMENTOS E DESPESAS FIXAS
1. A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita mediante a apresentação de IRS, respetiva nota de
liquidação e outros documentos comprovativos da real situação do agregado.
2. Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, e após efetuarem as

2

Ao somatório das despesas referidas em b), c) e d) da, nº 4 da Norma 20ª , é estabelecido como o limite máximo do total das
despesas a considerar, no mínimo, o valor correspondente ao RMMG (REMUNERAÇÃO MÍNIMA MENSAL GARANTIDA); nos casos
em que essa soma seja inferior à RMMG, é considerado o valor real da despesa.
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diligências que considerem adequadas, pode a instituição, unilateralmente, convencionar um montante
de comparticipação familiar até ao limite da comparticipação familiar máxima.
3. A falta de entrega dos documentos a que se refere o ponto 1), no prazo concedido para o efeito,
determina a fixação da comparticipação familiar máxima.
4. A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante a apresentação dos respetivos
documentos comprovativos.
NORMA 22ª PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR.
1. Cada criança pagará pela frequência da creche uma comparticipação familiar mensal, que será
estabelecida (por escalões) de acordo com o rendimento per capita mensal do agregado familiar,
calculado nos termos da norma anterior.
2. Os pais/encarregados de educação pagam em cada ano 11 comparticipações familiares, de Setembro a
Julho.
3. A comparticipação deve ser liquidada na secretaria da Instituição de 01 a 10 do mês a que respeita, ou no
primeiro dia útil seguinte, sendo que posteriormente a esta data, ao valor da mesma vencido, pode
acrescer a importância de €1/dia de atraso; outros pagamentos/encargos terão lugar antes do facto que o
justifique.
4. A comparticipação de Julho será liquidada de modo tripartido em valores iguais nos meses de Fevereiro,
Março e Abril.
5. O Seguro é pago com a matrícula.
6. Quando a criança faltar por doença, independentemente da sua natureza, por mais de 15 dias úteis
devida e atempadamente justificada, terá direito a uma redução de 10% na comparticipação
7. Quando dois ou mais irmãos frequentarem a Instituição, far-se-á um desconto de 20% na
comparticipação de um deles, não podendo ser inferior ao valor mínimo estipulado.
8. O incumprimento no pagamento da comparticipação familiar por período superior a 60 dias, pode
implicar a suspensão de frequência de resposta social por parte da criança até que se comprove a
regularização das comparticipações em mora ou simplesmente cessar a frequência, por incumprimento
do contrato, sem prejuízo para a cobrança coerciva e judicial.
9. Alteração significativa, no decurso do ano letivo, devidamente comprovada do rendimento do agregado
familiar, pode dar lugar à revisão/dispensa/ ou suspensão do valor a pagar, desde que tal deliberação seja
fundamentada e exarada em ata.
10. Qualquer outra ausência não referida no nº6) da presente Norma, será sempre considerada e é devida a
respetiva comparticipação.
11. Durante o período não letivo, fica impedido de frequentar a instituição, toda e qualquer criança que não
tenha a situação regularizada a nível do pagamento das comparticipações familiares que lhe forem
devidas, excetuando situações casuisticamente apreciadas e decididas pelo Conselho de Administração.
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NORMA 23ª TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES
1. A comparticipação familiar sendo de natureza mensal, é determinada de forma proporcional ao
rendimento do agregado familiar, calculada de acordo com os valores indicados nas normas
regulamentadoras, consensualizadas e constante da orientação técnica, divulgada pela circular nº 4 de 1612-2014, da DGSS e expressa na Norma 20ª.
2. A comparticipação familiar prevista no número anterior, devida pela utilização da creche e determinada
pelo posicionamento, num dos escalões abaixo apresentados e indexados à RMMG, de acordo com o
rendimento per capita do agregado familiar:

Escalões

1º

2º

3º

4º

5º

6º

RMMG

≤30%

>30% ≤50%

>50%≤70%

>70% ≤100%

>100% ≤150%

>150%

CONFORME Circular nº 4 da DGSS de 16-12-2014.

3.O valor da comparticipação familiar mensal é determinado pela aplicação de uma percentagem ao
rendimento per-capita mensal do agregado familiar, conforme se apresenta:

Escalões de rendimento

% a aplicar

1º

15%

2º

22,5%

3º

27,5%

4º

30%

5º

32,5%

6º

35%

4. A comparticipação familiar é determinada, em regra, no ato da matrícula e/ou renovação da mesma, que
entra em vigor no início de cada ano letivo (Setembro) e poderá ser consultada na Secretaria da
Instituição em documento, inserido no processo da criança.

NORMA 24ª MONTANTE E REVISÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR
1. A comparticipação familiar mensal máxima não pode exceder o custo médio real do utente, no ano
anterior, calculado em função do valor das despesas efetivamente verificadas no ano anterior, atualizado
de acordo com o índice de inflação;
2. As comparticipações familiares mensais são revistas anualmente no início do ano letivo, ou sempre que
ocorram alterações aos princípios que regem o seu cálculo designadamente no rendimento per capita.
3. A Administração determinará a comparticipação mínima a atualizar cada ano.
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CAPITULO-IV- DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E SERVIÇOS
NORMA 25ª REFEIÇÕES
1. O horário das refeições encontra-se afixado de forma visível e em local de acesso ao público.
2. A ementa é elaborada por Nutricionista inscrita(o) na respetiva Ordem Profissional e será afixada para
conhecimento dos pais/encarregados de educação nos termos referidos no número anterior.
3. A ementa consta de prato principal e de dieta com a identificação dos valores nutricionais e alergénios. É
elaborada segundo as recomendações e orientações da Direcção Geral da Educação para os refeitórios
escolares e orientações Pediátricas conforme a idade das crianças.
4. No caso de dieta especial, é obrigatória a apresentação da prescrição médica escrita, onde de descreva
de forma legível e suficiente as condições para a sua execução.
5. No caso de a criança alérgica a algum alimento, esse facto deve ser comunicado com a devida antecedência
para adequação da dieta alimentar.
NORMA 26ª OUTRAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO: SAÚDE E CUIDADOS DE HIGIENE
Sem prejuízo para o descrito nas Normas 17ª e 18ª, vigoram ainda no estabelecimento as seguintes regras
de funcionamento:
1. As crianças serão entregues aos pais e/ou responsáveis pelas mesmas ou ainda a quem os encarregados
de educação indicarem, por escrito ou identificarem para esse efeito, assinando impresso próprio da
Creche ou procedendo ao registo digital, sendo este obrigatório, que permite registar as entradas e as
saídas das crianças do estabelecimento, cessando aí a responsabilidade da Instituição pela sua guarda e
cuidado.
2. Os pais ou responsáveis pelas crianças, sempre que possível, e por uma questão de consideração, de
dever cívico e de organização de atividades do dia, devem dar conhecimento prévio da falta da criança e
suas razões, quer à educadora, quer à responsável da Instituição.
3. Se a criança apresentar febre ou sintomas de doença não poderá frequentar a Instituição durante esse
período de tempo;
4. Se a criança estiver doente, independentemente da natureza da doença, mais do que cinco dias úteis,
deverá apresentar uma declaração médica em como pode retomar a frequência do estabelecimento, sem
perigo para a própria, bem como para as demais.
5. Em caso de doença grave e/ou contagiosa, a criança só poderá regressar à Instituição, mediante a
apresentação de declaração médica que certifique a inexistência de qualquer perigo para a própria ou de
contágio para terceiros.
6. As crianças que se encontrem em tratamento clinico devem fazer-se acompanhar dos produtos
medicamentosos estritamente necessários, bem como de todas as indicações do tratamento assinaladas
pelo médico e conter pelo menos as seguintes referências, em modo legível: a) nome completo da
criança, b) dose, c) modo de emprego, d) horário de administração e f) efeitos secundários,
acompanhados de cópia de prescrição médica.
7. Devem estar devidamente identificados os medicamentos que devam ser administrados à criança.
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8. O material necessário para as atividades obrigatórias é, em princípio, fornecido pela Instituição, no
entanto os pais/encarregados de educação poderão colaborar levando material sempre que queiram e lhe
seja solicitado pelas educadoras, sendo este para uso do grupo, favorecendo assim as relações interrelacionais família/escola/crianças.
9. As crianças e enquanto estiverem no estabelecimento ou à sua guarda e cuidado, deverão usar bibe de
cor e tipo a designar pela Instituição. Devem vir adequadamente vestidas de casa.
10. Todas as crianças deverão ter na Instituição:
a)-Uma muda completa de roupa e um chapéu ou boné;
b)-Fraldas suficientes às necessidades da criança para o tempo que estão na Instituição;
c)-Pente, Soro fisiológico, toalhetes e cremes para a sua higiene.
d)-Um saco de plástico.
e)- Outros produtos considerados de higiene pessoal.
11. A higiene, o asseio e limpeza da criança e suas roupas devem ser cuidadosamente observadas pelos pais
ou responsáveis pela criança.
12. A Instituição assume desde já o poder/dever de sinalizar junto da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens todos os casos que, no seu juízo, evidenciem situações de negligência ou de maus tratos nas
crianças.
13. Em caso emergência, especialmente de acidente ou de doença da criança enquanto permanecer na
instituição, vigoram os procedimentos previstos na Norma 45ª.
NORMA 27ª ATIVIDADES DE EXTERIOR: PASSEIOS E DESLOCAÇÕES
Durante o ano letivo as saídas das crianças serão programadas e inseridas no Projeto Pedagógico de sala:
1. Nos recreios, que podem ser dentro ou fora da Instituição, desejavelmente, as crianças serão
acompanhadas pela educadora e/ou uma auxiliar;
2. Nas saídas, dentro da localidade e perto da Instituição, as crianças serão sempre acompanhadas pela
respetiva Educadora e auxiliar.
3. Para as saídas, fora da localidade, ou dentro, se justificar, os pais e/ou encarregados de educação ou
quem exercer as responsabilidades parentais, fica obrigado a assinar um termo de responsabilidade,
conforme modelo a indicar pela Instituição, autorizando expressamente a saída das crianças;
4. Os pais ou encarregados de educação que não autorizem a participação das crianças nas saídas referidas
no número anterior, ficam impedidos de as mandar nesse dia para a Instituição;
5. As despesas com as saídas a espetáculos ou passeios e demais atividades que o justifiquem ou que
integrem o Plano Anual de Atividades serão suportadas pelos encarregados de educação ou quem exerça
as responsabilidades parentais necessariamente antes da realização daquelas.
6. Fora das condições expressas nos números anteriores, a Instituição assume-se, para todos os legais
efeitos, como irresponsável, de direito e de facto, por tudo o que possa vir a ocorrer com as crianças e/ ou
bens de que sejam portadoras.
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NORMA 28ª DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, LÚDICAS E DE MOTRICIDADE
Estas atividade serão organizadas em conformidade com o projeto Educativo-Pedagógico da Creche e
realizadas respeitando a idade e as necessidades específicas das crianças.
NORMA 29ª QUADRO DE PESSOAL
Sem prejuízo para o disposto nos números seguintes, o quadro de pessoal desta instituição prestadora de
serviços para esta resposta social contém a indicação do número de recursos humanos (direção técnica,
equipa técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a
Portaria 262/2011, de 31 de Agosto e demais legislação em vigor.
NORMA 30ª DIRECÇÃO PEDAGÓCIA E EQUIPA TÉCNICA
1. A Direção Pedagógica da Creche, compete a um técnico, nos termos da legislação em vigor, cujo nome,
formação e conteúdo funcional se encontra afixado em local de acesso ao público e de forma visível, bem
como, quem o substitui, nas suas ausências e impedimentos.
2. A Instituição dispõe de uma equipa técnica a quem cumpre a análise da situação da criança acolhida,
sempre que devidamente sinalizada pela Educadora de Infância da sala, e se necessário, a elaboração de
diagnóstico e possível acompanhamento ou encaminhamento, em colaboração com os pais
/encarregados de educação.
3. Compete ao (à) Diretor Técnico (a):
a)-Desenvolver um modelo de gestão adequado ao bom funcionamento da creche;
b)-Supervisionar os critérios de admissão e dar parecer ao Conselho de Administração;
c)-Promover a melhoria contínua dos serviços prestados e a gestão de programas internos de qualidade;
d)-Gerir, coordenar e supervisionar os profissionais do estabelecimento;
e)-Enquadrar e acompanhar os profissionais da creche;
f)-Implementar programas de formação, inicial e contínuos, dirigidos aos profissionais.
g)-Incentivar a participação das familias e das equipas de planeamento e avaliação das atividades,
promovendo uma continuidade educativa;
h)-Assegurar a interlocução, com outras entidades e serviços, tendo em conta o bem-estar das crianças.
4. Os poderes a que se refere o número anterior, serão objeto de delegação específica pelo Conselho de
Administração nos termos previstos nos estatutos e na lei.

CAPÍTULO V-DIREITOS E DEVERES:
NORMA 31ª DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1. São direitos das crianças e pais/encarregados de educação:
a) O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como pelos
seus usos e costumes;
b) Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas suas convicções
religiosas, sociais e políticas;
c) Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, usufruindo do plano de
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cuidados estabelecido e contratado;
d) Utilizar os serviços e equipamentos da instituição.
e) Ser informado das normas e regulamentos vigentes, incluindo do regulamento interno;
f) Participar em todas as atividades curriculares do Projeto Educativo e nas outras que tenha
contratualizado, de acordo com os seus interesses e possibilidades;
g) Apresentar sugestões com o objetivo de melhorar o funcionamento da instituição
h) A ser informado das necessidades de apoio específico (médico, psicológico e terapêutico);
i) Ter acesso à ementa semanal;
j) Apresentar reclamações e sugestões de melhoria do serviço aos responsáveis da Instituição;

2. São deveres das crianças e pais/encarregados de educação:
a) Colaborar com a equipa da creche, não exigindo a prestação de serviços para além do plano
estabelecido;
b) Tratar com respeito e dignidade quer os trabalhadores quer os dirigentes da Instituição;
c) Comunicar atempadamente as alterações que estiveram na base da celebração deste contrato;
d) Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas atividades desenvolvidas;
e) Proceder ao pagamento, pontual e perfeito da comparticipação mensal e de mais comparticipações
financeiras que forem devidas;
f)

Observar o cumprimento das normas expressas no Regulamento Interno da creche, do contrato de

prestação de serviços, bem como de outras decisões, diretivas ou simples menções relativas ao seu
funcionamento;
g) Zelar pela conservação e boa utilização de equipamentos e outros bens postos ao dispor da creche.
h) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade do seu educando
i)

Responsabilizar-se por objetos cuja guarda não tenha sido confiada à Instituição

j)

Avisar a Instituição sempre que houver mudança de residência; telefone de casa; telemóvel; emprego

ou da identificação das pessoas que estão autorizadas a virem buscar as crianças;
k)

Identificar devidamente todo o material e vestuário utilizado pela criança;

l)

Comunicar por escrito ao Conselho de Administração, com a celeridade possível, o mais tardar com 30

dias de antecedência, quando pretender suspender o serviço, temporária ou definitivamente, no
estabelecimento.
NORMA 32ª DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO
1. Constituem direitos da instituição, entre outros:
a) Ver reconhecida a sua natureza particular, o seu quadro axiológico e a autonomia em que assenta a
sua atividade e consequentemente, o direito de livre atuação e a plena capacidade contratual,
estabelecendo livremente a sua organização interna.
b) A corresponsabilização solidária do Estado e das autarquias locais, nos domínios da comparticipação
financeira e do apoio técnico, sem que tal se constitua como limitação ao direito de livre atuação;
c) Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das declarações
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prestadas pelo utente e/ou familiares no ato da admissão;
d) Impedir o acesso de pessoas à Instituição que ponham em causa a integridade física e moral das crianças
e/ou funcionários;
e) Fazer cumprir com o que foi acordado no ato de admissão e dar continuidade ao bom funcionamento do
serviço;
f) Ao direito de suspender/revogar este serviço, sempre que as familias, grave ou reiteradamente, violem
as regras constantes do presente regulamento, de forma muito particular, quando ponham em causa ou
prejudiquem a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente necessário à eficaz prestação
dos mesmos, ou ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem, a credibilidade, o prestigio ou a
confiança na intuição.
2. No caso de famílias mono parentais, em que as responsabilidades parentais não estejam reguladas ou
delas não seja dado conhecimento por escrito, permitir que qualquer dos progenitores possa levar a
criança.
3. Constituem deveres da Instituição, entre outros:
a) Respeito pela individualidade dos utentes e famílias proporcionando o acompanhamento adequado a
cada e em cada circunstância;
b)

Criação e manutenção das condições necessárias ao normal desenvolvimento da resposta social,
designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com formação e qualificações adequadas;

c) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira com a qualidade global da resposta social;
d)

Colaborar, no âmbito das parceiras ou acordos de cooperação vigentes, com os Serviços da Segurança
Social, das autarquias locais ou de qualquer outro organismo do estado, assim como com a rede de
parcerias adequada ao desenvolvimento da resposta social;

e) Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno;
f) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da auscultação dos utentes;
g) Manter os processos dos utentes atualizados;
h) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos utentes.
i) Garantir a Política de Privacidade de Dados/imagens.
j) Possuir Livro de Reclamações.
k) Possuir Livro de Ocorrências.
NORMA 33ª DEVERES DA ENTIDADE GESTORA DO ESTABELECIMENTO/ SERVIÇO
Sem prejuízo para o estatuído no nº3) da Norma 32ª, são ainda deveres do estabelecimento de creche:
Fazer cumprir o presente regulamento interno e o contrato de prestação de serviços celebrado com cada
cliente.
NORMA 34ª CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1. É celebrado, por escrito, contrato de prestação de serviços outorgado com os pais ou com quem assuma as
responsabilidades parentais, do qual devem especialmente constar os direitos e obrigações das partes,
os serviços e atividades contratualizados, o valor da mensalidade ou comparticipação familiar, as
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condições de cessação e rescisão do contrato e qualquer outro direito e/ou obrigação que as mesmas
entendam contratualizar;
2. Do contrato é entregue um exemplar aos pais ou quem assuma as responsabilidades parentais e
arquivado outro no processo individual da criança;
3. Qualquer alteração ao contrato, carece de ser reduzida a escrito e é efetuada por mútuo consentimento
das partes.
4. Ao abrigo do princípio da liberdade contratual, as partes podem determinar que o contrato identificado
em 1) seja garantido por caução idónea, fiança ou instrumento similar.
NORMA 35ª INTERRUPÇÃO/CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR INICIATIVA DO UTENTE
1. As situações especiais de ausência das crianças devem ser comunicadas, por escrito, à Instituição,
especialmente, à Direção Técnico-Pedagógica;
2. Quando a criança s e a u s e n t e d e férias, a interrupção do serviço deve ser comunicada com 30
dias de antecedência.
3. As ausências injustificadas superiores a 15 dias úteis presumem o desinteresse na frequência da Creche
pela criança, podendo determinar a exclusão da criança e a cessação do contrato e atribuição do lugar a
outra criança que se encontre em lista de espera.
4. O montante da mensalidade a pagar pelos pais ou quem exerça as responsabilidades parentais, sofre
uma redução de 10%, nos termos previstos no nº6) da Norma 22ª.
5. Podem ser consideradas condições imediatas de interrupção e cessação do contrato:
a)

A não adaptação do utente;

b) Insatisfação das necessidades do utente;
c)

Mudança de residência da utente não comunicada à instituição;

d) Incumprimento do contrato de prestação de serviço, deste regulamento, dos estatutos ou de qualquer
outra directa, ordem de serviço que pela sua gravidade e consequências, torne imediata e
praticamente impossível a subsistência da relação contratual.
e) As faltas injustificadas, nos termos deste regulamento.
6. As ausências previstas nesta Norma quando previsíveis, são comunicadas à instituição acompanhadas
do motivo justificativo com a antecedência mínima de 5 dias; as ausências imprevisíveis, são
comunicadas logo que possível.
7. Sem prejuízo para o referido no nº3) da Norma 35ª, a interrupção do contrato sem cumprimento dos
procedimentos de aviso prévio referidos nos números anteriores, total ou parcialmente, implica sempre
o pagamento à Instituição de uma indemnização correspondente, quer ao valor de um mês a q u e
r e s p e i t a a mensalidade, quer do valor relativo aos demais danos causados pela inobservância do
prazo de aviso prévio.
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NORMA 36ª CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS POR FACTO NÃO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO
1. A prestação de serviços p o d e c e s s a r a t o d o o tempo, por mútuo acordo das partes ou por
denúncia do contrato por uma das partes nos termos deste regulamento, incluindo, pela verificação de
alguma das condições a que se alude na Norma 35ª, nº5) deste Regulamento.
2. A denúncia referida em 1), tem lugar por comunicação escrita da parte junto da contra parte com aviso
prévio de 30 dias sobre a data da cessação do contrato, nomeadamente nas situações previstas nas alienas
a),b) e c) do nº5) da Norma 35ª, implicando, em qualquer dos casos, a falta pontual e perfeita do aviso
prévio a obrigação o pagamento da mensalidade do mês imediato.
3. O incumprimento do aviso prévio, total ou parcialmente, implica ainda e sempre o pagamento à
Instituição de uma indemnização correspondente, quer ao valor de um mês da mensalidade, quer aos
demais danos causados pela inobservância do referido aviso prévio.
4. A prestação de serviços pode cessar por resolução do contrato, nomeadamente nos termos previstos na
Norma 35ª nºs.3) e 5 ).
5. A resolução do contrato previsto no nº4) desta Norma, tem lugar mediante declaração escrita
fundamentada de uma parte à outra parte no prazo 90 dias sobre o conhecimento do facto que a
fundamenta sob pena de caducidade.
NORMA 37ª DEPÓSITO E GUARDA DE BENS DOS CLIENTES
A Instituição, não se responsabiliza pela perda, dano ou simples deterioração, ou uso indevido, seja de
objetos pessoais ou de uso pessoal, propriedades ou na posse de utentes, de pais, encarregados da
educação ou de terceiros a quem tenha sido cometida o exercício das responsabilidades parentais, entre
muitos outros, roupas, pulseiras, fios, brinquedos, computadores, telefones, tabletes, similares, etc.
NORMA 38ª LIVRO DE RECLAMÇÕES
Nos termos da legislação em vigor, neste estabelecimento existe Livro de Reclamações, disponível na secretaria da
instituição e que poderá ser solicitado pelos pais ou quem assuma as responsabilidades parentais.
NORMA 39ª LIVRO DE REGISTO DE OCORRÊNCIAS
Sem prejuízo para o referido na cláusula anterior, a Instituição dispõe a d i c i o n a l m e n t e de Livro de
Registo de Ocorrências, que servirá de suporte para documentar e certificar a existência de quaisquer
incidentes ou simples ocorrências que surjam no funcionamento regular desta resposta.

CAPÍTULO VI-DISPOSIÇÕES FINAIS:
NORMA 40ª OBJETIVOS DO REGULAMENTO INTERNO
O presente Regulamento Interno visa, nomeadamente:
a)-Promover o respeito pelos direitos dos utentes, de ora em diante designados abreviadamente por
«crianças» e de toda a comunidade envolvente;
b)-Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento da Creche;
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c)-Definir as regras e os princípios específicos do funcionamento da creche.
NORMA 41ª ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO INTERNO
1. O presente regulamento será revisto pelo Conselho de Administração sempre que no seu juízo, entenda
verificarem-se alterações no funcionamento do estabelecimento que resultantes da avaliação geral dos
serviços prestados, tenham como objetivo principal a sua melhoria e justifiquem a sua alteração.
2. Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas aos utentes ou seu representante
legal pela forma mais expedita, incluindo, por meios eletrónicos, com a antecedência mínima de 30 dias
relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo da resolução do contrato a que a estes assiste,
em caso de discordância com as referidas alterações;
3. Os pais ou a quem assuma as responsabilidades parentais, têm acesso ao regulamento interno no ato de
celebração do contrato de prestação de serviços, seja por cópia, seja por conhecimento do mesmo no sitio
da internet da instituição.
NORMA 42ª COMUNICAÇÕES DIGITAIS
Sem prejuízo para o previsto na Norma 19ª, são válidas as comunicações que as partes levem a cabo por via
eletrónica desde que devidamente validada.
NORMA 43ª INTEGRAÇÃO DE LACUNAS
As dúvidas e/ou omissões são supridas pelo Conselho de Administração, tendo em conta a legislação em
vigor, a natureza jurídicas e quadro axiológico que rege a instituição e a vontade dos fundadores.
NORMA 44ª DO FORO
É competente com exclusão de outrem, o foro do Tribunal Judicial da comarca de Portalegre-Secção de
Competência Genérica de Elvas, para dirimir qualquer conflito decorrente do (in) cumprimento deste
regulamento, de atos e quaisquer contratos a ele associados, nomeadamente, o contrato de prestação de
serviços.

NORMA 45ª DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
1. A Instituição dispõe de listagem atualizada dos principais números de emergência (polícia, bombeiros,
hospitais, centros de saúde, escola segura) afixados, de forma visível, em diversos locais de acesso
público.
2. Em caso de emergência, especialmente de acidente ou de doença deve a diretora técnica-pedagógica da
Instituição, ou quem a substituta nessas funções, ser imediatamente informada.
3. Em caso de acidente pessoal não considerado grave, os primeiros socorros serão prestados na instituição
pelo pessoal adulto existente.
4. Em caso de acidente pessoal considerado grave, ou de consequências incertas para o bem-estar e saúde
física e psíquica da criança, ficam padronizados, com caracter obrigatório, os seguintes procedimentos:
4.1-Prestar os primeiros socorros na instituição pelo pessoal adulto existente que contactará, pela forma
mais expedita, a diretora da Instituição ou quem a substitua nessa ocasião;
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4.2-Sem prejuízo do anteriormente referido, acionar imediatamente o sistema nacional de emergência
“112”.
4.3-Informar da ocorrência, os pais e /ou quem assuma as responsabilidades parentais pela forma de
comunicação mais expedita que os próprios tenham deixado ao cuidado da Instituição.
4.4-Em complemento do referido no número anterior, se a situação o permitir, a diretora da Instituição,
designará uma educadora ou auxiliar de ação educativa para acompanhar a criança ao Centro de Saúde
Elvas/Hospital de Santa Luzia-Elvas. Caso tal não seja possível, a criança será acompanhada pela
responsável da sala, ou outro trabalhador competente.
4.5-Na eventualidade do acidente pessoal determinar o internamento da criança no Hospital de Santa
Luzia de Elvas, cabe esta tarefa, em princípio, aos pais/ quem assuma as responsabilidades parentais, o
qual, será informado pela diretora da Instituição. Na sua ausência, caberá à educadora da criança
proceder em conformidade.
4.6-Em caso de ocorrência de alguma situação de emergência/catástrofe natural ou humana, na
evacuação geral (sismos desmoronamentos, incêndios, explosões, etc.), recomenda-se, a manutenção da
calma e o cumprimento escrupuloso dos procedimentos indicados no plano de emergência existente na
Instituição, já sinalizados em simulacros levados a cabo, o qual se encontra afixado de forma visível nos
principais locais de acesso público.
NORMA 46ª ENTRADA EM VIGOR
O presente regulamento que foi aprovado em sessão do Conselho de Administração de 27 de Novembro de
2018 -Ata nº 350-entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação e comunicação junto da entidade
competente, revogando para todos os legais efeitos, qualquer outra disposição regulamentar/diretiva,
orientação ou instrução que o contrarie.
Elvas, 27 de Novembro de 2018

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Presidente

A Secretária

A Tesoureira
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Para os pais/encarregados de educação
Eu

………………………………………………………………………………….……

,

encarregado

de

educação

de

…………………………………………………………………………, utente da DA CRECHE DO SEMI INTERNATO N.
SRA. DA ENCARNAÇÃO – SEDE , declaro que tomei conhecimento das informações descritas no
Regulamento Interno de Funcionamento, não tendo qualquer dúvida em cumprir ou fazer
cumprir todas as normas atrás referidas.
…………………………., … de ……………………………………... de 20……
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CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
NORMA 1ª ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1. O Semi-Internato de Nossa da Encarnação, é uma fundação privada de Solidariedade Social, sem fins
lucrativos e de utilidade pública, criada por iniciativa da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço
dos Pobres, mediante ereção canónica do Arcebispo de Évora 21 de Junho de 1982, ao abrigo da
Concordata celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa e nessa qualidade encontra-se registada
na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Fundações de Solidariedade Social sob o nº 51/83, a fls.
188 vº e 189 desde 12/08/1983.
2. Tem a sua sede em Elvas, na Rua Francisco da Silva nº 9- C, 7350-272 ELVAS e Anexo na Rua de Timor ,
7350-259 ELVAS. Ambas as estruturas possuem a resposta social – Pré-escolar. O presente Regulamento
aplica-se ao Centro Infantil da Boa Fé – Anexo.
3. Exerce a sua atividade de solidariedade social mediante parcerias ou acordos de cooperação celebrados
com entidades particulares, autarquias locais ou com o Estado celebrando acordos de cooperação com o
Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital de Segurança Social de Portalegre e com o Ministério da
Educação, através da Delegação Regional do Alentejo em 2012-10-31, para a resposta social de Jardim de
Infância/Estabelecimento de Educação Pré-escola, sucessivamente renovado e rege-se pelas seguintes
normas.
NORMA 2ª LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Rege-se pelo estipulado no:
a) Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14
de Novembro – Aprova o Estatuto das IPSS;
b) Portaria nº 196-A/2015, de 1 de julho, alterada pela Portaria nº 296/2016 de 28 novembro – Regula o
regime jurídico de cooperação entre as IPSS’s e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social;
c) Despacho Conjunto nº 300/97, de 9 de setembro, publicado no Diário da República nº 208, 2ª série.
d) Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de
março – Define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de
apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;
e) Lei n.º 5/97, de 10 fevereiro – Lei-quadro da Educação Pré-Escolar;
f) Decreto-lei n.º 147/97, de 11 de junho – Estabelece o regime jurídico do desenvolvimento e expansão
da educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e financiamento
g) Despacho conjunto nºs 268/97, de 25 de Agosto de 1997 e 412/99, de 16 de Março;
h) Despacho Normativo n.º 75/92, de 20 de Maio – Regula o regime jurídico de cooperação entre as IPSS e o
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social;
i) Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de
março – Define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de
apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;
j) Protocolo de Cooperação em vigor;
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k) Circulares de orientação técnica acordadas em sede de Comissão Nacional de Cooperação (CNC);
l) Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS.
m) Regulamento (UE) 2016/679 – Regulamento Geral da Protecção de dados.

NORMA 3ª DESTINATÁRIOS E OBJETIVOS,
1. São destinatários do ESTABELECIMENTO DE J A R D I M D E I N F Â N C I A / EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR as
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico, durante o
período diário correspondente ao trabalho dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.
Estes limites podem ser ajustados em casos excecionais.
2. Constituem objetivos do ESTABELECIMENTO DE J A R D I M D E I N F Â N C I A / EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:
a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida numa
perspetiva de educação para a cidadania;
b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas,
favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;
c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem;
d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais,
incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meios de
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
g) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança em especial no âmbito da saúde
individual e coletiva;
h) Prevenir e proceder à despistagem de qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco,
assegurando e promovendo a melhor orientação e encaminhamento mais adequado;
i) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
j) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo
educativo e estabelecer relações de efectiva colaboração com a comunidade.
k) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde.

NORMA 4ª ATIVIDADES E SERVIÇOS
O ESTABELECIMENTO DE J A R D I M D E I N F Â N C I A / EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR está organizado em duas
componentes, uma educativa e outra de apoio à família, prestando, em cada uma delas, um conjunto
de atividades e serviços;

1. Na componente educativa, relativa:
a) Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das
crianças e de acordo com o Projeto Educativo e Curricular de sala;
b) Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança;
c) Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças;
d) Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento do Jardim de Infância e
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desenvolvimento da criança.
2. Na componente de apoio à família (comparticipação mensal proporcional aos rendimentos per capita
do agregado familiar) relativa:
a) Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança;
b) Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo de
dietas especiais em caso de prescrição médica;
c) Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças;
d) Alargamento de horário de funcionamento;
e) Atividades de enriquecimento curricular, de animação e de apoio à família;
f) Disponibilização

de

informação

à

família,

sobre

o

funcionamento

do

equipamento

e

desenvolvimento da criança.

CAPÍTULO II PROCESSO DE ADMISSÃO DE UTENTES
NORMA 5ª CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Atenta a natureza jurídica da Instituição, mormente o seu carácter de utilidade pública, sem fins lucrativos,
a fim de funcionalizar e racionalizar, a admissão das crianças, o respectivo processo de admissão obedecerá
aos seguintes critérios:
a) Estarem enquadrados nas condições referidas no n.º 1 da NORMA 3ª;
b) Não ser portador de doença infectocontagiosa;
c) Quando se trate da admissão de crianças com deficiência ou com alterações nas estruturas ou
funções do corpo, deve ser previamente garantida a colaboração das equipas locais de intervenção
na infância.

NORMA 6ª INSCRIÇÃO E/ RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1.Para efeitos de admissão, os pais/encarregados de educação da criança, deverão candidatar-se através do
preenchimento de uma ficha de identificação que constitui parte integrante do processo da criança,
devendo fazer prova das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia, pelo menos, dos seguintes
documentos:
Da criança:
1.1.

Boletim de nascimento ou documento que o substitua;

1.2.

NISS (Número de Identificação de Segurança Social), NIF (Número de Identificação Fiscal), Cartão de

Utente do Serviço Nacional de Saúde ou de subsistemas de saúde públicos ou privados, ou Cartão de
Cidadão.
1.3.

Boletim de vacinas;

1.4.

Declaração médica comprovativa de que não é portadora de doença infectocontagiosa ou mental

aguda, impeditiva da normal vivência na Instituição e, caso da existência de historia clínica, ser possuidora
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de relatório médico que, de forma suficiente e bastante, a descreva e informe da existência de quaisquer
situações de dependência, sua natureza e consequências;
1.5.

Duas fotografias tipo passe, se possível a cores;

Dos pais/encarregados de educação:
1.6.

Bilhete de Identidade, NISS (Número de Identificação de Segurança Social), NIF (Número de

Identificação Fiscal) ou Cartão de Cidadão;
1.7.

Última declaração de IRS, acompanhada da nota de liquidação;

1.8.

Dois últimos recibos de vencimento (trabalho dependente/independente) ou comprovativo do

subsídio de desemprego, do rendimento social de inserção ou da pensão/reforma ou similar;
1.9.

Último recibo da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria;

1.10. Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para a frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura);
1.11. Prediais;
1.12. Capitais;
1.13. Outras fontes de rendimentos (exceto os apoios decretados para menores pelo Tribunal, no âmbito
das medidas de promoção em meio natural de vida);
1.14. Declaração assinada pelos pais/encarregado de educação, mediante modelo apresentado pela
Instituição, em como autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração do processo
individual e gestão da permanência da criança na resposta social.
2.

O período de inscrição e/ou renovação da matrícula decorre nos meses de Abril e Maio. No entanto,

poderão ser feitas inscrições e admissões ao longo do ano letivo, desde que existam vagas.
3.

Para o efeito, deverão ser entregues na secretaria da Instituição a ficha de inscrição, os documentos

probatórios e o valor de 10,00€ + 3,00€, valor que pode ser atualizado em cada ano e é destinado ao
pagamento de validação da Inscrição (matricula) e seguro1 respetivamente, conforme o disposto no ponto
6 da Norma 8ª.
4.

No caso de renovação da matrícula, os pais/encarregados de educação serão informados, através de

circular, dos documentos necessários a entregar na secretaria da Instituição e do valor a pagar.
5.

O horário de atendimento para inscrição e/ou renovação da matrícula é o seguinte: das 9:00H-

12:30H e das 14:30H- 18:00H.
6.

Em situações especiais, a Instituição, pode vir a solicitar certidão, com trânsito em Julgado da

sentença judicial que regule as responsabilidades parentais ou determine a tutela da criança.
7.

Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respetivos

documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de regularização dos
documentos e informações em falta.
8. É obrigatória não só a entrega de um número de telefone, mas também a manutenção da sua
atualização, com forma de permitir, em tempo útil, o contacto dos pais ou outro familiar, em caso de
1

Seguro obrigatório: As crianças que frequentam a Instituição e enquanto se encontrarem dentro do horário e das instalações do
estabelecimento e sob a sua responsabilidade estão cobertas nos termos seguintes pelo Seguro Escolar ENSINO SEGURO-Apólice
nº5861478-Companhia de Seguros-ZURIQUE:
Morte:€1.000,00;Invalidez permanente:€5.000,00;Desp tratamento e repatriamento €1.000 e Resp Civil:€5.000
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necessidade, especialmente de doença súbita ou outro imprevisto que ocorra durante a permanência da
criança à guarda da Instituição, desresponsabilizando-se a instituição pelas consequências que decorram
da sua omissão ou simples violação, seja a que titulo for.

NORMA 7ª CRITÉRIOS DE PRIORIDADE NA ADMISSÃO
Em razão do disposto nos Estatutos e na lei, são condições preferenciais de admissão no Pré-escolar o
enunciado no 1º e 2º pontos, a partir do 3º são fatores de desempate em caso de igualdade de posição na
lista de espera:

Pontuação
1º

Ponderação
Crianças em situação de risco
30%
Crianças cujos pais demonstrem necessidade na admissão para
23%
poderem trabalhar

3,0

3º

Filhos de trabalhadores da Instituição

20%

2,0

4º

Crianças com irmãos a frequentarem a Instituição

15%

1,5

5º

Crianças que já frequentaram a Instituição

10%

1,0

6º

Outras crianças

02%

0,2

100%

10

2º

TOTAL

2,3

NORMA 8ª ADMISSÃO
1. A admissão das crianças é da responsabilidade do Conselho de Administração, ainda que sob proposta
da Diretora Pedagógica, se for caso disso, que para o efeito terá em consideração a capacidade da resposta
social, os critérios de admissão e outras informações que repute de relevantes para a decisão.
2. As pré-inscrições serão aceites durante todo o ano letivo e as correspondentes admissões apenas terão
lugar no início do mês de Setembro, e sempre que surjam vagas, mediante inscrição ou renovação de
matrícula.
3. Durante o ano, desde que haja vaga, aceitam-se crianças, atendendo a necessidades específicas da
família segundo os critérios de seleção e de desempate acima apresentados na tabela.
4. Da decisão que cair sobre cada pedido, será dado conhecimento aos pais ou a quem exerça as
responsabilidades parentais, se possível, no prazo de 15 dias após conclusão do período de inscrição.
5. A deliberação do Conselho de Administração sobre a admissão de crianças com deficiências deverá ser
precedida de avaliação conjunta dos técnicos da Instituição e dos técnicos especialistas que prestam apoio,
e só poderão ser admitidas desde que:
5.1-Esteja a Instituição dotada do número de unidades de pessoal técnico necessário para o normal
funcionamento da resposta social em apreço;
5.2-Esteja assegurado pelos técnicos da Instituição, o necessário apoio específico prestado através dos
serviços especializados, especialmente do estado.
6. No ato da admissão é devido o pagamento de um valor (€ 13,00) que é destinado ao pagamento de
validação da inscrição (matricula) e seguro, este valor poderá ser atualizado anualmente.
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7. A distribuição das crianças por salas e idades será feita pelo Conselho de Administração ouvido o parecer
da Diretora Pedagógica e dos pais ou encarregados de educação interessados e atualizada no final de cada
ano letivo de acordo com o nº e características de crianças.
8. A mudança de Educadora e/ou Auxiliar e/ou de grupo, será feita sempre que o Conselho de
Administração o decidir.

NORMA 9ª ADMISSÃO -PRIMEIRA MATRICULA
1.As admissões das crianças que frequentam a Instituição pela primeira vez serão feitas através de
matrícula, nos seguintes termos:
a) - Provisória: sem prejuízo do disposto no nº3) da Norma 10ª, em qualquer altura do ano, mediante o
preenchimento de um questionário próprio a fornecer pela Instituição que será entregue acompanhado
dos documentos referidos na Norma 6ª.
b) - Definitiva: A fim de que a inscrição se converta em definitiva para o próximo ano letivo, terá a mesma
de ser confirmada durante a 2ª quinzena de Maio e no ato da matrícula ser paga a verba estipulada para a
mesma.
2 -A matrícula só é válida para o ano letivo a que diz respeito.

NORMA 10ª ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS
O acolhimento inicial das crianças e a fase de adaptação ao Pré-escolar obedece em princípio, às seguintes
regras e procedimentos:
1. No primeiro dia da criança no Pré-escolar ficará disponível a educadora e/ou ajudante de ação
educativa para acolher cada criança e família;
2. Aos pais é sugerido que nesta fase, a criança traga consigo o brinquedo ou objeto que lhe transmita
conforto e segurança.

NORMA 11ª RENOVAÇÃO E ADMISSÃO DE MATRICULA
As crianças que já frequentam a Instituição renovarão a matrícula durante a 1.ª quinzena do mês de Maio,
seguindo-se as novas admissões na 2ª quinzena.

NORMA 12ª PROCESSO INDIVIDUAL DA CRIANÇA /ACESSO
O processo individual da criança divide-se em duas partes do qual constam:
I
1. Ficha de inscrição com foto tipo-passe (e reinscrição) com todos os elementos de identificação da
criança e sua família e respetivos comprovativos;
2. Critérios de admissão aplicados;
3. Exemplar do contrato de prestação de serviços com data de início ou rescisão da prestação de serviços;
4. Exemplar da apólice de seguro escolar;
5. Horário habitual de permanência da criança no estabelecimento;
6. Identificação, endereço e telefone da pessoa a contactar em caso de necessidade;
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7. Autorização escrita, devidamente assinada pelos Pais ou Encarregado de Educação/por quem exerça as
responsabilidades parentais, com identificação das pessoas às quais a criança pode ser entregue;
8. Identificação e contacto do médico assistente;
9. Declaração médica devidamente descritiva e inteligível, em caso de patologia que determine a
necessidade de cuidados especiais (dieta, medicação, alergias e outros);
10. Comprovação da regularidade da situação das vacinas e identificação do grupo sanguíneo;
11. Informação sociofamiliar;
12. Fotocópias dos cartões atualizados:
Da Criança:
-Fotocópias do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Boletim de Nascimento;
Fotocópias do Contribuinte, Beneficiário da Segurança Social, Utente dos Serviços Saúde.
-Dos Pais e Encarregado de Educação:
-Fotocópias do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
-Fotocópias do Contribuinte, Beneficiário da Segurança Social.
13. Fotocópia do último IRS e nota de liquidação ou documentos comprovativos dos rendimentos do
agregado familiar da criança e despesas de habitação;
14. Registo de períodos de ausência, bem como de ocorrência de situações anómalas e outros
considerados necessários;
15. Registo da data e motivo da cessação ou denúncia do contrato de prestação do contrato de prestação
de serviços;
16. Registo das iniciativas de formação e avaliação da sua eficácia realizadas com as familias das crianças;
17. Sempre que aplicável e se revele necessário, a certidão da sentença judicial transitada em julgado que
regule as responsabilidades parentais ou determine a tutela;
18. Avaliação do Projecto Educativo e Curricular de Sala;
19. Fotocópia das comunicações dirigidas ao Encarregado de Educação/Pais;
20. Comunicações escritas do Encarregado de Educação/Pais dirigidas à Instituição;
II
1. Ficha de avaliação diagnóstica e registos de integração de criança;
2. Perfil de desenvolvimento da criança;
3. Lista de pertences da criança;
4. Relatório do programa de acolhimento;
5. Plano de desenvolvimento Individual e relatórios da sua implementação;
6. Outros relatórios de desenvolvimento;
7. Declaração de autorização para administração de medicamentos antipiréticos e analgésicos, assinada
pelo Encarregado de Educação;
8. Declaração assinada do conhecimento da Política de Proteção de dados e imagem da Instituição;
9. Plano educativo Individual quando a criança for abrangida pela Educação especial.
III
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O processo individual é arquivado e permanece na Instituição nas seguintes condições: A 1.ª parte
encontra-se depositada na Secretaria da Instituição e a 2.ª parte na sala frequentada pela criança.
IV
O processo individual é de acesso restrito sendo o seu conteúdo confidencial e deve permanecer
atualizado.
V
Salvo indicação escrita em contrário do Conselho de Administração: Podem consultar o processo individual
da criança: Os membros do Conselho de Administração, a Direção Técnica e Pedagógica, a Educadora de
Infância responsável pelo acompanhamento da criança e quando solicitado, os pais/encarregados de
educação ou quem exerça as responsabilidade parentais.

NORMA 13ª LISTA DE ESPERA
1. Caso não seja possível proceder à admissão de todos os candidatos por inexistência de vagas, os
pais/encarregados de educação serão informados desse facto no momento da candidatura.
2. A criança nas condições referidas no número anterior, é inscrita na lista de espera, ocupando uma
posição de acordo com os critérios de prioridade definidos neste regulamento.
3. Quando os pais ou quem exerça as responsabilidades parentais informem que não estão interessados
na integração da criança na lista de espera, o processo de candidatura é imediatamente arquivado,
atualizando a lista de espera.

CAPÍTULO III INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO
NORMA 14ª INSTALAÇÕES-LOCALIZAÇÃO
1. A resposta social de Jardim de Infância/Pré-escolar do Semi-Internato Nª da Encarnação encontra-se
domiciliada:
-Na Rua Francisco da Silva nº 9- C, 7350-272 ELVAS - sede;
- E No Pólo denominado no “Centro Infantil da Boa-Fé”, vulgarmente conhecido como “Anexo da Boa-Fé”
sito na Boa-Fé na Rua de Timor s/n, 7350-259 ELVAS, ao qual se destina o presente Regulamento Interno.
2. As instalações da resposta social de Pré-escolar - integradas em equipamento que dispõe também de
resposta social Creche - situam no rés-do-chão (piso único) do edifício:

NORMA 15ª INSTALAÇÕES-COMPOSIÇÃO
1.O Pré-Escolar descrito na Norma anterior, compõe-se por:
Centro Infantil da Boa-Fé, - “Anexo da Boa-fé”
2.1- Três salas de aula, um salão polivalente, gabinete técnico e wc em todas as salas, refeitório, copa,
cozinha, casa de material, sala de reuniões, secretaria e sala polivalente.
2.2-Exterior: Duas zonas relvadas, uma zona de tartan equipada com estruturas pedagógicas para recreio
próprio, uma zona de cimento e uma piscina.
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NORMA 16ª HORÁRIO: FUNCIONAMENTO/ENCERRAMENTO
1. O Pré-escolar funciona das 8:00 horas às 18:30 horas de segunda a sexta-feira.
2. A Instituição encerra:
a) -Todos os Sábados, Domingos e feriados Nacionais e Municipal;
b)- No dia 24 de Dezembro.
c)-Durante o mês de Agosto para gozo de férias dos trabalhadores e demais colaboradores.
3. A instituição poderá ainda encerrar noutros dias, desde que sejam assinalados no Plano Anual de
Atividades desde que os Pais e Encarregados de Educação sejam avisados com a devida antecedência
nomeadamente: 2ª e 3ª feira de carnaval, 5ª feira santa, 2ª feira de Páscoa.
4.Outras situações devidamente justificadas pelo Conselho de Administração poderão determinar a
interrupção das atividades.

NORMA 17ª OUTROS HORÁRIOS E REGRAS DE FUNCIONAMENTO.
1. Por motivos pedagógicos, a entrada da criança na Instituição deve ter lugar até às 9:30, início das
atividades na sala. Excecionalmente, quando for estritamente necessário (consultas médicas), sempre de
forma justificada, desde que possível e com pré-aviso, poderá este limite estender-se-á até às 12:00h.
Outras situações serão tratadas caso a caso.
2. As crianças poderão iniciar a sua saída da instituição a partir das 16.30h e só poderão ali permanecer até
às 18.30h não se responsabilizando a Instituição pela permanência da criança para além daquele horário,
salvo as situações decididas caso a caso, porém com os custos de permanência, nomeadamente em termos
de pagamento de horas extraordinárias a funcionários, a serem imputados à exclusiva responsabilidade
dos pais/encarregados de educação que beneficiem da extensão de permanência.
3. Cada educadora de infância tem horário de atendimento aos pais/encarregados de educação, afixado
em local próprio no acesso à respetiva sala.
4. Salvo motivo de urgência, as marcações para atendimento com a educadora de infância devem ser
efetuadas com uma semana de antecedência, junto da secretaria.
5. A entrega e a saída das crianças na Instituição deve ser feita pelos pais/encarregados de educação, ou
por pessoa identificada na ficha de inscrição, cessando nesse instante a responsabilidade da Instituição
pela sua guarda e cuidado.
6. Em casos de impedimento, de limitação legal seja de que tipo for do contacto específico de/com algum
dos pais/encarregados de educação, esta condição e por iniciativa da parte interessada deverá constar,
previamente e de forma legalmente certificada no processo da criança.
7. Todas as pessoas responsáveis/autorizadas pela entrega ou recolha de crianças, ficam obrigadas ao
registo escrito/digital da sua entrada/saída, a ter lugar em instrumento digital de acesso público,
equivalendo, tal registo, à entrada/saída da criança na instituição.
8. Em cada dia devem ser comunicados à educadora ou membro da administração, se possível por escrito,
todos os cuidados especiais a ter ao longo do dia, caso os mesmos existam, desresponsabilizando-se a
Instituição das consequências que decorram desta omissão.
_______________________________________________________________________________________
Rua de Timor, 7350-259 Elvas
Página 12 de 27

NORMA 18ª ENTRADA E SAIDA DE VISITAS
Sem prejuízo do previsto na norma anterior, a Instituição adota os seguintes princípios relativamente às
visitas, independentemente da natureza e qualidade do visitante, a saber:
1. Para pessoas estranhas à resposta social, as visitas às salas e instalações adstritas à resposta social,
apenas é permitida com prévia e expressa autorização da Conselho de Administração ou de terceiro a
quem o mesmo tenha delegado;
2. Fora do horário das entradas e saídas, os pais e encarregados de educação, devidamente identificados,
podem visitar as salas e as instalações frequentadas pelas respetivas crianças desde que comuniquem tal
intenção, bem como o fundamento da pretensão a quem lhes abre a porta e para o efeito sejam
autorizadas.
3. Os pais e encarregados de educação ou outras pessoas da comunidade local podem ser convidados a
colaborar em atividades letivas ou não letivas, conforme o Plano Anual de Atividades.

NORMA 19ª COMUNICAÇÕES
1. As comunicações dos Pais e ou Encarregados de Educação para a Instituição/crianças, deverão ter lugar,
se possível, pessoalmente. Caso tal não seja viável, poderão ser transmitidos pelo telefone ou por escrito, à
responsável da sala, à Directora ou deixados na Secretaria.
2. Exclusivamente, durante as atividades, qualquer mensagem dos Pais ou Encarregados de Educação
deixada por telefone, será aceite na Secretaria e, logo que possível, transmitida à Responsável, caso esta
não disponha momentânea disponibilidade para tomar conhecimento da mesma.

NORMA 20ª CÁLCULO DO RENDIMENTO PER CAPITA
1. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar (RC) é realizado de acordo com a seguinte
fórmula:

RC= RAF/12 - D
N
Sendo que:

RC= Rendimento per capita
RAF= Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) D= Despesas de habitação
N= Número de elementos do agregado familiar

2. Considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco,
afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum (esta situação mantémse nos casos em que se verifique a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de
algum dos membros do agregado familiar e, ainda por período superior, se a mesma for devida a razões
de saúde, escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho que revista caráter temporário),
designadamente:
a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto comprovada;
b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3º grau;
c)

Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral;
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d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa;
e)

Adotados e tutelados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar, crianças e
jovens confiados por decisão judicial ou administrativa ao utente ou a qualquer dos elementos
do agregado familiar.

3. Para efeitos de determinação do montante de rendimentos do agregado familiar (RAF),
consideram-se os seguintes rendimentos:
a) Do trabalho dependente;
b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais (no âmbito do regime
simplificado é considerado o montante anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos
no Código do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados);
c) Os casos especiais, devidamente justificados, apresentados pelos encarregados de educação
serão analisados e decididos pelo Conselho de Administração.
d) De pensões – pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou outras de
idêntica natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo de companhias de
seguro ou de fundos de pensões e as pensões de alimentos;
e) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);
f) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura).
g) Prediais - rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, cedência do uso do prédio ou de parte,
serviços relacionados com aquela cedência, diferençai auferidas pelo sublocador entre a renda
recebida do subarrendatário e a paga ao senhorio, cedência do uso, total ou parcial, de bens
imóveis e a cedência de uso de partes comuns de prédios. Sempre que destes bens imóveis
não resultar rendas ou que estas sejam inferiores ao valor Patrimonial Tributário, deve ser
considerado como rendimento o valor igual a 5% do valor mais elevado que conste da
caderneta predial atualizada, ou da certidão de teor matricial ou do documento que titule a
aquisição, reportado a 31 de dezembro do ano relevante. Esta disposição não se aplica ao
imóvel destinado a habitação permanente do requerente e respetivo agregado familiar, salvo
se o seu Valor Patrimonial for superior a 390 vezes o valor da RMMG, situação em que se
considera como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele valor.
h) De capitais – rendimentos definidos no art.º 5º do Código do IRS, designadamente os juros de
depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos financeiros. Sempre
que estes rendimentos sejam inferiores a 5% do valor dos depósitos bancários e de outros
valores mobiliários, do que requerente ou de outro elemento do agregado, à data de 31 de
Dezembro do ano relevante, considera-se como rendimento no montante resultante da
aplicação de 5%.
i) Outras fontes de rendimento.
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4. Para efeito da determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar,
consideram-se as seguintes despesas fixas2:
a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, designadamente
do imposto sobre o rendimento e da taxa social única;
b) O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria;
c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona da residência;
d) As despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença
crónica desde que comprovados;
e) Comparticipação nas despesas na resposta social da ERPI relativo a ascendentes e outros
familiares.

NORMA 21ª PROVA DE RENDIMENTOS E DE DESPESAS FIXAS
1. A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita mediante a apresentação de IRS, respetiva nota de
liquidação e outros documentos comprovativos da real situação do agregado.
2.Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, e após efetuarem as
diligências que considerem adequadas, pode a instituição, unilateralmente, convencionar um montante de
comparticipação familiar até ao limite da comparticipação familiar máxima.
3. A falta de entrega dos documentos a que se refere o ponto 1), no prazo concedido para o efeito,
determina a fixação da comparticipação familiar máxima.
4. A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante a apresentação dos respetivos
documentos comprovativos.

NORMA 22ª PAGAMENTO DAS - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR
1. Cada criança pagará pela frequência ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESOCLAR, uma
comparticipação familiar mensal, que será estabelecida (por escalões) de acordo com o rendimento per
capita mensal do agregado familiar, calculado nos termos da norma anterior.
2. Os pais/encarregados de educação pagam em cada ano 11 comparticipações familiares, de Setembro a
Julho.
3. A denominada comparticipação familiar mensal deve ser liquidada na secretaria da Instituição de 01 a 10
do mês a que respeita, ou no primeiro dia útil seguinte, sendo que posteriormente a esta data, ao valor da
vencido, pode acresce a importância de €1/dia de atraso; outros pagamentos/encargos terão lugar antes
do facto que o justifique.
4. A comparticipação de Julho será liquidada de modo tripartido em valores iguais nos meses de Fevereiro,
Março e Abril.
5. O Seguro é pago com a matrícula.

2

Ao somatório das despesas referidas em b), c) e d) da nº 4 da Norma 20ª é estabelecido como limite
máximo do total das despesas, o valor correspondente à RMMG; nos casos em que essa soma seja inferior
à RMMG, é considerado o valor real da despesa.
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6. Quando a criança faltar por doença, independentemente da sua natureza, por mais de 15 dias úteis
devida e atempadamente justificada, terá direito a uma redução de 10% na comparticipação
7. Quando dois ou mais irmãos frequentarem a Instituição, far-se-á um desconto de 20% na
comparticipação familiar mensal, desde que não seja inferior ao valor da comparticipação mínima
estabelecida pela Adminsitração anualmente.
8. O incumprimento no pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, pode implicar a
suspensão de frequência de resposta social por parte da criança até que se comprove a regularização das
mensalidades em mora ou simplesmente cessar a frequência, por incumprimento do contrato, sem
prejuízo para a cobrança coerciva e judicial.
9. Alteração significativa, no decurso do ano letivo, devidamente comprovada do rendimento do agregado
familiar, pode dar lugar à revisão/dispensa/ ou suspensão do valor a pagar de mensalidade, desde que tal
deliberação seja fundamentada e exarada em ata.
10. Qualquer outra ausência não referida no nº6) da presente Norma, será sempre considerada e é devida
a respetiva mensalidade.
11. Durante o período não letivo, fica impedido de frequentar a instituição, toda e qualquer criança que
não tenha a situação regularizada a nível do pagamento das comparticipações familiares que lhe forem
devidas, excetuando situações casuisticamente apreciadas e decididas pelo Conselho de Administração.

NORMA 23ª TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES
1. A comparticipação familiar sendo de natureza mensal, é determinada de forma proporcional ao
rendimento do agregado familiar, calculada de acordo com os valores indicados nas normas
regulamentadoras, consensualizadas e constante da orientação técnica, divulgada pela circular nº 4 de 1612-2014, da DGSS e expressa na Norma 20ª.
2. A comparticipação familiar prevista o número anterior, devida pela utilização dos serviços de Pré-escolar
e determinada pelo posicionamento, num dos escalões abaixo apresentados e indexados à RMMG, de
acordo com o rendimento per capita do agregado familiar:

Escalões

1º

2º

3º

4º

5º

6º

RMMG

≤30%

>30% ≤50%

>50%≤70%

>70% ≤100%

>100% ≤150%

>150%

CONFORME Circular nº 4 da DGSS de 16-12-2014.

3.O valor da comparticipação familiar mensal é determinado pela aplicação de uma percentagem ao
rendimento per capita mensal do agregado familiar, conforme se apresenta:
Escalões de rendimento

% a aplicar

1º

15%

2º

22,5%

3º

27,5%

4º

30%

5º

32,5%
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6º

35%

4. A comparticipação familiar é determinada, em regra, no ato da matrícula e/ou renovação da mesma,
que entra em vigor no início de cada ano letivo (Setembro) e poderá ser consultada na Secretaria da
Instituição em documento, inserido no processo da criança.

NORMA 24ª MONTANTE E REVISÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR
1. A comparticipação familiar mensal máxima não pode exceder o custo médio real do utente, no ano
anterior, calculado em função do valor das despesas efetivamente verificadas no ano anterior, atualizado
de acordo com o índice de inflação;
2. As comparticipações familiares mensais são revistas anualmente no início do ano letivo, ou sempre que
ocorram alterações aos princípios que regem o seu cálculo designadamente no rendimento per capita.

CAPITULO IV DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E SERVIÇOS
NORMA 25ª REFEIÇÕES
1.O horário das refeições encontra-se afixado em local público.
2.A ementa relativa ao almoço será afixada semanalmente de forma visível em local de acesso ao público
para que os pais/encarregados de educação tenham conhecimento da mesma.
3.No caso de dieta especial, é obrigatória a apresentação da prescrição médica escrita onde d descreva de
forma suficiente os seus termos.
4.No caso de a criança ser alérgica a algum alimento, esse facto deve ser comunicado para adequação da
dieta alimentar.

NORMA 26ª OUTRAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO: SAÚDE E CUIDADOS DE HIGIENE
Sem prejuízo para o descrito nas Normas 17ª e 18ª, vigoram ainda as seguintes regras de funcionamento:
1. As crianças serão entregues aos pais e/ou responsáveis pelas mesmas ou ainda a quem os encarregados
de educação indicarem, por escrito ou identificarem para esse efeito, assinando impresso próprio (PréEscolar) ou procedendo ao registo digital, sendo este obrigatório, que permite registar as entradas e as
saídas das crianças do estabelecimento, cessando aí a responsabilidade da Instituição pela sua guarda e
cuidado.
2. Os pais ou responsáveis pelas crianças, sempre que possível, e por uma questão de consideração, de
dever cívico e de organização de atividades do dia, devem dar conhecimento prévio da falta da criança e
suas razões, quer à educadora, quer à responsável da Instituição.
3.Se a criança apresentar febre ou sintomas de doença não poderá frequentar a Instituição;
4. Se a criança estiver doente, independentemente da natureza da doença, mais do que cinco dias úteis,
deverá apresentar uma declaração médica em como pode retomar a frequência da Instituição sem perigo
para a própria bem como para as demais.
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5. Em caso de doença grave e/ou contagiosa a criança só poderá regressar à Instituição, mediante a
apresentação de declaração médica da inexistência de qualquer perigo para a própria ou de contágio para
terceiros.
6. As crianças que se encontrem em tratamento clinico devem fazer-se acompanhar dos produtos
medicamentosos estritamente necessários, bem como de todas as indicações do tratamento assinaladas
pelo médico e conter pelo menos as seguintes referências, em modo legível: a) nome completo da criança,
b) dose, c) modo de emprego, d) horário de administração e f) efeitos secundários, acompanhados de
cópia de prescrição médica.
7. Devem estar devidamente identificados os medicamentos que devam ser administrados à criança.
8. O material necessário para as atividades obrigatórias é, em princípio, fornecido pela Instituição, no
entanto os pais/encarregados de educação poderão colaborar levando material sempre que queiram e lhe
seja solicitado pelas educadoras, sendo este para uso do grupo, favorecendo assim as relações interrelacionais família/escola/crianças.
9. As crianças e enquanto estiverem no estabelecimento ou à sua guarda e cuidado, deverão usar bibe de
cor e tipo a designar pela Instituição. Devem vir adequadamente vestidas de casa.
10. Todas as crianças deverão ter na Instituição:
a)-Uma muda completa de roupa e um chapéu ou boné;
b)-Pente, Soro fisiológico, toalhetes e cremes para a sua higiene.
c)-Um saco de plástico.
d)-Outros produtos considerados de higiene pessoal.
11. A higiene, o asseio e limpeza da criança e suas roupas devem ser cuidadosamente observadas pelos
pais ou responsáveis pela criança.
12. A Instituição assume desde já o poder/dever de sinalizar junto da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens todos os casos que, no seu juízo, evidenciem situações de negligência ou de maus tratos nas
crianças.
13. Em caso emergência, especialmente de acidente ou de doença da criança enquanto permanecer na
instituição, vigoram os procedimentos previstos na Norma 45ª.

NORMA 27ª ATIVIDADES DE EXTERIOR: PASSEIOS E DESLOCAÇÕES
Durante o ano letivo as saídas das crianças serão programadas e inseridas no Projeto Pedagógico de sala:
1.Nos recreios, que podem ser dentro ou fora da Instituição, desejavelmente, as crianças serão
acompanhadas pela educadora e/ou uma auxiliar;
2.Nas saídas, dentro da localidade e perto da Instituição, as crianças serão sempre acompanhadas pela
respetiva educadora e auxiliar.
3. Para as saídas, fora da localidade, ou dentro, se justificar, os pais e/ou encarregados de educação ou
quem exercer as responsabilidades parentais, fica obrigado a assinar um termo de responsabilidade,
conforme modelo a indicar pela Instituição, autorizando expressamente a saída das crianças;
4. Os pais ou encarregados de educação que não autorizem a participação das crianças nas saídas referidas
no número anterior, ficam impedidos de as mandar nesse dia para a Instituição;
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5. As despesas com as saídas a espetáculos ou passeios e demais atividades que o justifiquem ou que
integrem o Plano Anual de Atividades serão suportadas encarregados de educação ou quem exerça as
responsabilidades parentais necessariamente antes da realização daquelas.
6. Fora das condições expressas nos números anteriores, a Instituição assume-se, para todos os legais
efeitos, como totalmente irresponsável (de direito e de facto) por tudo o que possa vir a ocorrer com as
crianças e/ ou bens de que sejam portadoras.

NORMA 28ª ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, LÚDICAS E DE MOTRICIDADE
Estas atividade serão organizadas em conformidade com o projeto educativo do JARDIM DE INFÂNCIA/
/PRÉ-ESCOLAR e realizadas respeitando a idade e as necessidades específicas das crianças. As actividades de
enriquecimento curricular disponíveis são: educação musical e educação física/motora.

NORMA 29ª QUADRO DE PESSOAL
1. Sem prejuízo para o disposto nos números seguintes, o quadro de pessoal desta instituição prestadora
de serviços para esta resposta social encontra-se disponível para consulta, contendo a indicação do
número de recursos humanos (direção técnica, equipa técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação e
conteúdo funcional.
2. Cada sala de atividades é composta por uma educadora de infância e uma ajudante de ação educativa
que mudam de grupo sempre que necessário.
3. A vigilância, guarda e cuidado das crianças é da competência das responsáveis da sala.

NORMA 30ª DIRECÇÃO PEDAGÓCIA E EQUIPA TÉCNICA
1. A Direção Pedagógica do Jardim de Infância/estabelecimento de Educação Pré-escolar, compete a um
técnico, nos termos da legislação em vigor, cujo nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado
em local de acesso ao público e de forma visível, bem como, quem o substitui, nas suas ausências e
impedimentos.
2. A Instituição dispõe de uma equipa técnica a quem cumpre a análise da situação da criança acolhida,
sempre que devidamente sinalizada pela Educadora de Infância da sala, e se necessário, a elaboração de
diagnóstico e possível acompanhamento ou encaminhamento, em colaboração com os pais /encarregados
de educação.
3. Compete ao (à) ao Diretor Pedagógico:
3.1-Coordenar a aplicação do projecto educativo do estabelecimento de educação pré-escolar;
3.2-Coordenar a atividade educativa, garantindo, designadamente, a execução das orientações
curriculares, bem como da atividades de animação socioeducativa;
3.3-Sob a supervisão do Conselho de Administração, orientar tecnicamente toda a ação do pessoal
docente, técnico e auxiliar.
3.4-Organizar, de acordo com as normas em vigor na instituição, a distribuição do serviço docente e não
docente.
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3.5-Estabelecer o horário de funcionamento de acordo com as necessidades da família, salvaguardando o
bem-estar das crianças e tendo em conta as normas da instituição.
4. Os poderes a que se refere o número anterior, serão objeto de delegação específica pelo Conselho de
Administração, nos termos previstos nos estatutos e na lei.

CAPÍTULO V DIREITOS E DEVERES
NORMA 31ª DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1. São direitos das crianças e pais/encarregados de educação:
a)

O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como

pelos seus usos e costumes;
b)

Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas suas

convicções religiosas, sociais e políticas;
c)

Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, usufruindo do

plano de cuidados estabelecido e contratado;
d)

Utilizar os serviços e equipamentos da instituição.

e) Ser informado das normas e regulamentos vigentes, incluindo do regulamento interno;
f) Participar em todas as atividades curriculares do Projeto Educativo e nas outras que tenha
contratualizado, de acordo com os seus interesses e possibilidades;
g) Apresentar sugestões com o objetivo de melhorar o funcionamento da instituição
h) A ser informado das necessidades de apoio específico (médico, psicológico e terapêutico);
i) Ter acesso à ementa semanal;
j) Apresentar reclamações e sugestões de melhoria do serviço aos responsáveis da Instituição;
2. São deveres das crianças e pais/encarregados de educação:
a) Colaborar com a equipa do ESTABELECIMENTO DE JARDIM DE INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR,
não exigindo a prestação de serviços para além do plano estabelecido;
b) Tratar com respeito e dignidade os funcionários do ESTABELECIMENTO DE JARDIM DE
INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR e os dirigentes da Instituição;
c) Comunicar atempadamente as alterações que estiveram na base da celebração deste contrato;
d) Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas atividades desenvolvidas;
e) Proceder ao pagamento, pontual e perfeito da mensalidade de mais comparticipações financeiras que
forem devidas;
f) Observar o cumprimento das normas expressas no Regulamento Interno do ESTABELECIMENTO DE

JARDIM DE INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR, contrato de prestação de serviços, bem como de outras
decisões, diretivas ou menções relativas ao seu funcionamento;
g) Zelar pela conservação e boa utilização de equipamentos e outros bens postos ao dispor da creche.
h) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade do seu educando
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i) Responsabilizar-se por objetos cuja guarda não tenha sido confiada à Instituição
j) Avisar a Instituição sempre que houver mudança de residência; telefone de casa; telemóvel; emprego
ou da identificação das pessoas que estão autorizadas a virem buscar as crianças;
k) Identificar devidamente todo o material e vestuário utilizado pela criança ;
l) Comunicar por escrito ao Conselho de Administração, com a celeridade possível, o mais tardar com
30 dias de antecedência, quando pretender suspender o serviço, temporária ou definitivamente, do
estabelecimento.

NORMA 32ª DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO
1.São direitos da instituição:
a) Ver reconhecida a sua natureza particular, o seu quadro axiológico e a autonomia em que assenta a
sua atividade e consequentemente, o direito de livre atuação e a plena capacidade contratual,
estabelecendo livremente a sua organização interna.
b) A corresponsabilização solidária do Estado e das autarquias locais, nos domínios da comparticipação
financeira e do apoio técnico, sem que tal se constitua como limitação ao direito de livre atuação;
c) Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das declarações
prestadas pelo utente e/ou familiares no ato da admissão;
d) - Impedir o acesso de pessoas à Instituição que ponham em causa a integridade física e moral das
crianças e/ou funcionários;
e) Fazer cumprir com o que foi acordado no ato de admissão de forma a dar continuidade ao bom
funcionamento do serviço;
f) Ao direito de suspender/revogar este serviço, sempre que as familias, grave ou reiteradamente,
violem as regras constantes do presente regulamento, de forma muito particular, quando ponham em
causa ou prejudiquem a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente necessário à eficaz
prestação dos mesmos, ou ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem, a credibilidade, o
prestigio ou a confiança na intuição.
2.No caso de famílias mono parentais, em que as responsabilidades parentais não estejam reguladas ou
delas não seja dado conhecimento por escrito, permitir que qualquer dos progenitores possa levar a
criança.
3.São deveres da Instituição:
a) Respeito pela individualidade dos utentes e famílias proporcionando o acompanhamento adequado a
cada e em cada circunstância;
b) Criação e manutenção das condições necessárias ao normal desenvolvimento da resposta social,
designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com formação e qualificações adequadas;
c) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira com a qualidade global da resposta social;
d) Colaborar, no âmbito das parceiras ou acordos de cooperação vigentes, com os Serviços da Segurança
Social, das autarquias locais ou de qualquer outro organismo do estado, assim como com a rede de
parcerias adequada ao desenvolvimento da resposta social;
e) Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno;
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f) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da auscultação dos
utentes;
g) Manter os processos dos utentes atualizados;
h) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos clientes.
i) Garantir o cumprimento do regulamento geral da protecção de dados e politica de protecção de dados
e imagem.
j) Possuir Livro de Reclamações.
k) Possuir Livro de Ocorrências.

NORMA 33ª DEVERES DA ENTIDADE GESTORA DO ESTABELECIMENTO/ SERVIÇO
Sem prejuízo para o estatuído no nº3) da Norma 32ª, são ainda deveres do Jardim de
Infância/Estabelecimento de Educação Pré-Escolar: Fazer cumprir o presente regulamento interno e o
contrato de prestação de serviços celebrado com cada cliente.

NORMA 34ª CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1. É celebrado, por escrito, contrato de prestação de serviços outorgado com os pais ou com quem assuma as
responsabilidades parentais, do qual devem especialmente constar os direitos e obrigações das partes, os
serviços e atividades contratualizados, o valor da mensalidade ou comparticipação familiar, as condições de
cessação e rescisão do contrato e qualquer outro direito e/ou obrigação que as mesmas entendam
contratualizar;
2. Do contrato é entregue um exemplar aos pais ou quem assuma as responsabilidades parentais e
arquivado outro no processo individual da criança;
3. Qualquer alteração ao contrato, carece de ser reduzida a escrito e é efetuada por mútuo consentimento
das partes.
4. Ao abrigo do princípio da liberdade contratual, as partes podem determinar que o contrato identificado
em 1) seja garantido por caução idónea, fiança ou instrumento similar.

NORMA 35ª INTERRUPÇÃO/CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR INICIATIVA DO UTENTE
1. As situações especiais de ausência das crianças devem ser comunicadas, por escrito, à Instituição,
especialmente, à Direção Pedagógica;
2. Quando a criança se ausente de férias, a interrupção do serviço deve ser comunicada com 30 dias de
antecedência.
3. As ausências injustificadas superiores a 15 dias úteis presumem o desinteresse na frequência do
estabelecimento pela criança, podendo determinar a exclusão da criança e a cessação do contrato e
atribuição do lugar a outra criança que se encontre em lista de espera.
4. O montante da comparticipação familiar mensal a pagar pelos pais ou quem exerça as responsabilidades
parentais, sofre uma redução de 10%, nos termos previstos no nº6) da Norma 22ª.
5. Podem ser consideradas condições imediatas de interrupção e cessação do contrato:
a)

A não adaptação do utente;
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b) Insatisfação das necessidades do utente;
c)

Mudança de residência da utente não comunicada à instituição;

d) Incumprimento do contrato de prestação de serviço, deste regulamento, dos estatutos ou de
qualquer outra directa, ordem de serviço que pela sua gravidade e consequências, torne
imediata e praticamente impossível a subsistência da relação contratual.
e) As faltas injustificadas, nos termos deste regulamento.
6. As ausências previstas nesta Norma quando previsíveis, são comunicadas à instituição acompanhadas do
motivo justificativo com a antecedência mínima de 5 dias; as ausências imprevisíveis, são comunicadas
logo que possível.
7. Sem prejuízo para o referido no nº3) da Norma 36ª, a interrupção do contrato sem cumprimento dos
procedimentos de aviso prévio referidos nos números anteriores, total ou parcialmente, implica sempre o
pagamento à Instituição de uma indemnização correspondente, quer ao valor de um mês a que respeita a
mensalidade, quer do valor relativo aos demais danos causados pela inobservância do prazo de aviso
prévio.

NORMA 36ª CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS POR FACTO NÃO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO
1. A prestação de serviços p o d e c e s s a r a t o d o o tempo, por mútuo acordo das partes ou por
denúncia do contrato por uma das partes nos termos deste regulamento, pela frequência de outra
resposta social da Instituição, incluindo, pela verificação de alguma das condições a que se alude na Norma
34ª deste Regulamento.
2. A denúncia referida em 1), tem lugar por comunicação escrita da parte junto da contra parte com aviso
prévio de 30 dias sobre a data da cessação do contrato, nomeadamente nas situações previstas nas alienas
a),b) e c) do nº5) da Norma 35ª, implicando, em qualquer dos casos, a falta pontual e perfeita do aviso
prévio a obrigação o pagamento da mensalidade do mês imediato.
3. O incumprimento do aviso prévio, total ou parcialmente, implica ainda e sempre o pagamento à
Instituição de uma indemnização correspondente, quer ao valor de um mês da mensalidade, quer aos
demais danos causados pela inobservância do referido aviso prévio.
4. A prestação de serviços pode cessar por resolução do contrato, nos termos previstos na Norma 35ª
nºs.3) e 5).
5. A resolução prevista no nº4) desta Norma, tem lugar mediante declaração escrita fundamentada de uma
parte à outra parte no prazo 90 dias sobre o conhecimento do facto que a fundamenta sob pena de
caducidade.

NORMA 37ª DEPÓSITO E GUARDA DE BENS DOS UTENTES
A Instituição, não se responsabiliza pela perda, dano ou simples deterioração, ou uso indevido, seja de
objetos pessoais ou de uso pessoal, propriedades ou na posse de utentes, de pais, encarregados da
educação ou de terceiros a quem tenha sido cometida o exercício das responsabilidades parentais, entre
muitos outros, roupas, pulseiras, fios, brinquedos, computadores, telefones, tabletes, similares, etc.
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NORMA 38ª LIVRO DE RECLAMÇÕES
Nos termos da legislação em vigor, neste Jardim de Infância/Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, existe Livro de
Reclamações, disponível na secretaria da instituição e que poderá ser solicitado pelos pais ou quem assuma
as responsabilidades parentais.

NORMA 39ª LIVRO DE REGISTO DE OCORRÊNCIAS
Sem prejuízo para o referido na cláusula anterior, a Instituição dispõe a d i c i o n a l m e n t e de Livro de
Registo de Ocorrências, que servirá de suporte para documentar e certificar a existência de quaisquer
incidentes ou simples ocorrências que surjam no funcionamento regular desta resposta.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS
NORMA 40ª OBJETIVOS DO REGULAMENTO INTERNO
O presente Regulamento Interno visa, nomeadamente:
a)-Promover o respeito pelos direitos pelos utentes, de ora em diante designados abreviadamente por
«crianças» e de toda a comunidade envolvente;
b)-Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento da Creche;
c)-Definir as regras e os princípios específicos do funcionamento da creche.
NORMA 41ª ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
1. O presente regulamento será revisto pelo Conselho de Administração sempre que no seu juízo, entenda
verificarem-se alterações no funcionamento do estabelecimento que resultantes da avaliação geral dos
serviços prestados, tenham como objetivo principal a sua melhoria e justifiquem a sua alteração.
2. Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas aos utentes ou seu representante
legal pela forma mais expedita, incluindo, por meios eletrónicos, com a antecedência mínima de 30 dias
relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo da resolução do contrato a que a estes assiste,
em caso de discordância com as referidas alterações;
3.Os pais ou a quem assuma as responsabilidades parentais, têm acesso ao regulamento interno no ato de
celebração do contrato de prestação de serviços, seja por cópia, seja por conhecimento do mesmo no sitio
da internet da instituição.

NORMA 42ª COMUNICAÇÕES DIGITAIS
Sem prejuízo para o previsto na Norma 19ª, são válidas as comunicações que as partes levem a cabo por
via eletrónica desde que devidamente validada.

NORMA 43ª INTEGRAÇÃO DE LACUNAS
As dúvidas e/ ou omissões são supridas pelo Conselho de Administração, tendo em conta a legislação em
vigor, a natureza jurídica e quadro axiológico que rege a instituição e a vontade dos fundadores.
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NORMA 44ª DO FORO JUDICIAL
É competente com exclusão de outrem, o foro do Tribunal Judicial da comarca de Portalegre-Secção de
Competência Genérica de Elvas, para dirimir qualquer conflito decorrente do (in) cumprimento deste
regulamento, de atos e quaisquer contratos a ele associados, nomeadamente, o contrato de prestação de
serviços.
NORMA 45ª DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
1. A Instituição dispõe de listagem atualizada dos principais números de emergência (polícia, bombeiros,
hospitais, centros de saúde, escola segura) afixados, de forma visível, em diversos locais de acesso público.
2. Em caso de emergência, especialmente de acidente ou de doença deve a diretora técnico-pedagógica ou
quem a substituta nessas funções, ser imediatamente informada.
3. Em caso de acidente pessoal não considerado grave, os primeiros socorros serão prestados na
instituição pelo pessoal adulto existente.
4. Em caso de acidente pessoal considerado grave, ou de consequências incertas para o bem-estar e saúde
física e psíquica da criança, ficam padronizados, com caracter obrigatório, os seguintes procedimentos:
4.1-Prestar os primeiros socorros na instituição pelo pessoal adulto existente que contactará, pela forma
mais expedita, a diretora da Instituição ou quem a substitua nessa ocasião;
4.2-Sem prejuízo do anteriormente referido, acionar imediatamente o sistema nacional de emergência
“112”.
4.3-Informar da ocorrência, os pais e /ou quem assuma as responsabilidades parentais pela forma de
comunicação mais expedita que os próprios tenham deixado ao cuidado da Instituição.
4.4-Em complemento do referido no número anterior, se a situação o permitir, a diretora da Instituição,
designará uma educadora ou auxiliar de ação educativa para acompanhar a criança ao Centro de Saúde
Elvas/Hospital de Santa Luzia-Elvas. Caso tal não seja possível, a criança será acompanhada pela
responsável da sala, ou outro trabalhador competente.
4.5-Na eventualidade do acidente pessoal determinar o internamento da criança no Hospital de Santa
Luzia de Elvas, cabe esta tarefa, em princípio, ao pai/ quem assuma as responsabilidades parentais, o qual,
será informado pela diretora da Instituição. Na sua ausência, caberá à educadora da criança proceder em
conformidade.
4.6-Em caso de ocorrência de alguma situação de emergência/catástrofe natural ou humana, na evacuação
geral (sismos desmoronamentos, incêndios, explosões, etc.), recomenda-se, a manutenção da calma e o
cumprimento escrupuloso dos procedimentos indicados no plano de emergência existente na Instituição,
já sinalizados em simulacros levados a cabo, o qual se encontra afixado de forma visível nos principais
locais de acesso público.

NORMA 46ª ENTRADA EM VIGOR
O presente regulamento que foi aprovado em sessão do Conselho de Administração de 27 de Novembro
de 2018 -Ata nº 350-entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação e comunicação junto da entidade
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competente, revogando para todos os legais efeitos, qualquer outra disposição regulamentar/diretiva,
orientação ou instrução que o contrarie.

Elvas, 27 de Novembro de 2018.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Presidente

A Secretária

A Tesoureira
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Para os pais/encarregados de educação
Eu

………………………………………………………………………………….……

,

encarregado

de

educação

de

…………………………………………………………………………, utente da JARDIM DE INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR DO CENTRO INFANTIL DA BOA FÉ - ANEXO, declaro que tomei conhecimento das
informações descritas no Regulamento Interno de Funcionamento, não tendo qualquer dúvida
em cumprir ou fazer cumprir todas as normas atrás referidas.
…………………………., … de ……………………………………... de 20……
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CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
NORMA 1ª ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1. O Semi-Internato de Nossa da Encarnação, é uma fundação privada de Solidariedade Social, sem fins
lucrativos e de utilidade pública, criada por iniciativa da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço
dos Pobres, mediante ereção canónica do Arcebispo de Évora 21 de Junho de 1982, ao abrigo da
Concordata celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa e nessa qualidade encontra-se registada
na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Fundações de Solidariedade Social sob o nº 51/83, a fls.
188 vº e 189 desde 12/08/1983.
2. Tem a sua sede em Elvas, na Rua Francisco da Silva nº 9- C, 7350-272 ELVAS e Anexo na Rua de Timor ,
7350-259 ELVAS. Ambas as estruturas possuem a resposta social – Pré-escolar. O presente Regulamento
aplica-se à Sede.
3. Exerce a sua atividade de solidariedade social mediante parcerias ou acordos de cooperação celebrados
com entidades particulares, autarquias locais ou com o Estado celebrando acordos de cooperação com o
Instituto da Segurança Social, IP, Centro Distrital de Segurança Social de Portalegre e com o Ministério da
Educação, através da Delegação Regional do Alentejo em 2012-10-31, para a resposta social de Jardim de
Infância/Estabelecimento de Educação Pré-escola, sucessivamente renovado e rege-se pelas seguintes
normas.
NORMA 2ª LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Rege-se pelo estipulado no:
a) Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14
de Novembro – Aprova o Estatuto das IPSS;
b) Portaria nº 196-A/2015, de 1 de julho, alterada pela Portaria nº 296/2016 de 28 novembro – Regula o
regime jurídico de cooperação entre as IPSS’s e o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social;
c) Despacho Conjunto nº 300/97, de 9 de setembro, publicado no Diário da República nº 208, 2ª série.
d) Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de
março – Define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de
apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;
e) Lei n.º 5/97, de 10 fevereiro – Lei-quadro da Educação Pré-Escolar;
f) Decreto-lei n.º 147/97, de 11 de junho – Estabelece o regime jurídico do desenvolvimento e expansão
da educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e financiamento
g) Despacho conjunto nºs 268/97, de 25 de Agosto de 1997 e 412/99, de 16 de Março;
h) Despacho Normativo n.º 75/92, de 20 de Maio – Regula o regime jurídico de cooperação entre as IPSS e o
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social;
i) Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de
março – Define o regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de
apoio social geridos por entidades privadas, estabelecendo o respetivo regime contraordenacional;
j) Protocolo de Cooperação em vigor;
_______________________________________________________________________________________
Rua Francisco da Silva, 9C, 7350-272 Elvas
Página 4 de 27

k) Circulares de orientação técnica acordadas em sede de Comissão Nacional de Cooperação (CNC);
l) Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS.
m) Regulamento (UE) 2016/679 – Regulamento Geral da Protecção de dados.

NORMA 3ª DESTINATÁRIOS E OBJETIVOS,
1. São destinatários do ESTABELECIMENTO DE J A R D I M D E I N F Â N C I A / EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR as
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico, durante o
período diário correspondente ao trabalho dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.
Estes limites podem ser ajustados em casos excecionais.
2. Constituem objetivos do ESTABELECIMENTO DE J A R D I M D E I N F Â N C I A / EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:
a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida numa
perspetiva de educação para a cidadania;
b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas,
favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;
c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem;
d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais,
incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas;
e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meios de
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;
f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
g) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança em especial no âmbito da saúde
individual e coletiva;
h) Prevenir e proceder à despistagem de qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco,
assegurando e promovendo a melhor orientação e encaminhamento mais adequado;
i) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
j) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo
educativo e estabelecer relações de efectiva colaboração com a comunidade.
k) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde.

NORMA 4ª ATIVIDADES E SERVIÇOS
O ESTABELECIMENTO DE J A R D I M D E I N F Â N C I A / EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR está organizado em duas
componentes, uma educativa e outra de apoio à família, prestando, em cada uma delas, um conjunto
de atividades e serviços;

1. Na componente educativa, relativa:
a) Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das
crianças e de acordo com o Projeto Educativo e Curricular de sala;
b) Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança;
c) Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças;
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d) Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento do Jardim de Infância e
desenvolvimento da criança.
2. Na componente de apoio à família (comparticipação mensal proporcional aos rendimentos per capita
do agregado familiar) relativa:
a) Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança;
b) Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo de
dietas especiais em caso de prescrição médica;
c) Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças;
d) Alargamento de horário de funcionamento;
e) Atividades de enriquecimento curricular, de animação e de apoio à família;
f) Disponibilização

de

informação

à

família,

sobre

o

funcionamento

do

equipamento

e

desenvolvimento da criança.

CAPÍTULO II PROCESSO DE ADMISSÃO DE UTENTES
NORMA 5ª CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Atenta a natureza jurídica da Instituição, mormente o seu carácter de utilidade pública, sem fins lucrativos,
a fim de funcionalizar e racionalizar, a admissão das crianças, o respectivo processo de admissão obedecerá
aos seguintes critérios:
a) Estarem enquadrados nas condições referidas no n.º 1 da NORMA 3ª;
b) Não ser portador de doença infectocontagiosa;
c) Quando se trate da admissão de crianças com deficiência ou com alterações nas estruturas ou
funções do corpo, deve ser previamente garantida a colaboração das equipas locais de intervenção
na infância.

NORMA 6ª INSCRIÇÃO E/ RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1.Para efeitos de admissão, os pais/encarregados de educação da criança, deverão candidatar-se através do
preenchimento de uma ficha de identificação que constitui parte integrante do processo da criança,
devendo fazer prova das declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia, pelo menos, dos seguintes
documentos:
Da criança:
1.1.

Boletim de nascimento ou documento que o substitua;

1.2.

NISS (Número de Identificação de Segurança Social), NIF (Número de Identificação Fiscal), Cartão de

Utente do Serviço Nacional de Saúde ou de subsistemas de saúde públicos ou privados, ou Cartão de
Cidadão.
1.3.

Boletim de vacinas;

1.4.

Declaração médica comprovativa de que não é portadora de doença infectocontagiosa ou mental

aguda, impeditiva da normal vivência na Instituição e, caso da existência de historia clínica, ser possuidora
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de relatório médico que, de forma suficiente e bastante, a descreva e informe da existência de quaisquer
situações de dependência, sua natureza e consequências;
1.5.

Duas fotografias tipo passe, se possível a cores;

Dos pais/encarregados de educação:
1.6.

Bilhete de Identidade, NISS (Número de Identificação de Segurança Social), NIF (Número de

Identificação Fiscal) ou Cartão de Cidadão;
1.7.

Última declaração de IRS, acompanhada da nota de liquidação;

1.8.

Dois últimos recibos de vencimento (trabalho dependente/independente) ou comprovativo do

subsídio de desemprego, do rendimento social de inserção ou da pensão/reforma ou similar;
1.9.

Último recibo da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria;

1.10. Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para a frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura);
1.11. Prediais;
1.12. Capitais;
1.13. Outras fontes de rendimentos (exceto os apoios decretados para menores pelo Tribunal, no âmbito
das medidas de promoção em meio natural de vida);
1.14. Declaração assinada pelos pais/encarregado de educação, mediante modelo apresentado pela
Instituição, em como autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração do processo
individual e gestão da permanência da criança na resposta social.
2.

O período de inscrição e/ou renovação da matrícula decorre nos meses de Abril e Maio. No entanto,

poderão ser feitas inscrições e admissões ao longo do ano letivo, desde que existam vagas.
3.

Para o efeito, deverão ser entregues na secretaria da Instituição a ficha de inscrição, os documentos

probatórios e o valor de 10,00€ + 3,00€, valor que pode ser atualizado em cada ano e é destinado ao
pagamento de validação da Inscrição (matricula) e seguro 1 respetivamente, conforme o disposto no ponto
6 da Norma 8ª.
4.

No caso de renovação da matrícula, os pais/encarregados de educação serão informados, através de

circular, dos documentos necessários a entregar na secretaria da Instituição e do valor a pagar.
5.

O horário de atendimento para inscrição e/ou renovação da matrícula é o seguinte: das 9:00H-

12:30H e das 14:30H- 18:00H.
6.

Em situações especiais, a Instituição, pode vir a solicitar certidão, com trânsito em Julgado da

sentença judicial que regule as responsabilidades parentais ou determine a tutela da criança.
7.

Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respetivos

documentos probatórios, devendo todavia ser desde logo iniciado o processo de regularização dos
documentos e informações em falta.
8. É obrigatória não só a entrega de um número de telefone, mas também a manutenção da sua
atualização, com forma de permitir, em tempo útil, o contacto dos pais ou outro familiar, em caso de
1

Seguro obrigatório: As crianças que frequentam a Instituição e enquanto se encontrarem dentro do horário e das instalações do
estabelecimento e sob a sua responsabilidade estão cobertas nos termos seguintes pelo Seguro Escolar ENSINO SEGURO-Apólice
nº5861478-Companhia de Seguros-ZURIQUE:
Morte:€1.000,00;Invalidez permanente:€5.000,00;Desp tratamento e repatriamento €1.000 e Resp Civil:€5.000
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necessidade, especialmente de doença súbita ou outro imprevisto que ocorra durante a permanência da
criança à guarda da Instituição, desresponsabilizando-se a instituição pelas consequências que decorram
da sua omissão ou simples violação, seja a que titulo for.

NORMA 7ª CRITÉRIOS DE PRIORIDADE NA ADMISSÃO
Em razão do disposto nos Estatutos e na lei, são condições preferenciais de admissão no Pré-escolar o
enunciado no 1º e 2º pontos, a partir do 3º são fatores de desempate em caso de igualdade de posição na
lista de espera:

Pontuação
1º

Ponderação
Crianças em situação de risco
30%
Crianças cujos pais demonstrem necessidade na admissão para
23%
poderem trabalhar

3,0

3º

Filhos de trabalhadores da Instituição

20%

2,0

4º

Crianças com irmãos a frequentarem a Instituição

15%

1,5

5º

Crianças que já frequentaram a Instituição

10%

1,0

6º

Outras crianças

02%

0,2

100%

10

2º

TOTAL

2,3

NORMA 8ª ADMISSÃO
1. A admissão das crianças é da responsabilidade do Conselho de Administração, ainda que sob proposta
da Directora Pedagógica, se for caso disso, que para o efeito terá em consideração a capacidade da
resposta social, os critérios de admissão e outras informações que repute de relevantes para a decisão.
2. As pré-inscrições serão aceites durante todo o ano letivo e as correspondentes admissões apenas terão
lugar no início do mês de Setembro, e sempre que surjam vagas, mediante inscrição ou renovação de
matrícula.
3. Durante o ano, desde que haja vaga, aceitam-se crianças, atendendo a necessidades específicas da
família segundo os critérios de seleção e de desempate acima apresentados na tabela.
4. Da decisão que cair sobre cada pedido, será dado conhecimento aos pais ou a quem exerça as
responsabilidades parentais, se possível, no prazo de 15 dias após conclusão do período de inscrição.
5. A deliberação do Conselho de Administração sobre a admissão de crianças com deficiências deverá ser
precedida de avaliação conjunta dos técnicos da Instituição e dos técnicos especialistas que prestam apoio,
e só poderão ser admitidas desde que:
5.1-Esteja a Instituição dotada do número de unidades de pessoal técnico necessário para o normal
funcionamento da resposta social em apreço;
5.2-Esteja assegurado pelos técnicos da Instituição, o necessário apoio específico prestado através dos
serviços especializados, especialmente do estado.
6. No ato da admissão é devido o pagamento de um valor (€ 13,00) que é destinado ao pagamento de
validação da inscrição (matricula) e seguro, este valor poderá ser atualizado anualmente.
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7. A distribuição das crianças por salas e idades será feita pelo Conselho de Administração ouvido o parecer
da Diretora Pedagógica e dos pais ou encarregados de educação interessados e atualizada no final de cada
ano letivo de acordo com o nº e características de crianças.
8. A mudança de Educadora e/ou Auxiliar e/ou de grupo, será feita sempre que o Conselho de
Administração o decidir.

NORMA 9ª ADMISSÃO -PRIMEIRA MATRICULA
1.As admissões das crianças que frequentam a Instituição pela primeira vez serão feitas através de
matrícula, nos seguintes termos:
a) - Provisória: sem prejuízo do disposto no nº3) da Norma 10ª, em qualquer altura do ano, mediante o
preenchimento de um questionário próprio a fornecer pela Instituição que será entregue acompanhado
dos documentos referidos na Norma 6ª.
b) - Definitiva: A fim de que a inscrição se converta em definitiva para o próximo ano letivo, terá a mesma
de ser confirmada durante a 2ª quinzena de Maio e no ato da matrícula ser paga a verba estipulada para a
mesma.
2 -A matrícula só é válida para o ano letivo a que diz respeito.

NORMA 10ª ACOLHIMENTO DE NOVAS CRIANÇAS
O acolhimento inicial das crianças e a fase de adaptação ao Pré-escolar obedece em princípio, às seguintes
regras e procedimentos:
1. No primeiro dia da criança no Pré-escolar ficará disponível a educadora e/ou ajudante de ação
educativa para acolher cada criança e família;
2. Aos pais é sugerido que nesta fase, a criança traga consigo o brinquedo ou objeto que lhe transmita
conforto e segurança.

NORMA 11ª RENOVAÇÃO E ADMISSÃO DE MATRICULA
As crianças que já frequentam a Instituição renovarão a matrícula durante a 1.ª quinzena do mês de Maio,
seguindo-se as novas admissões na 2ª quinzena.

NORMA 12ª PROCESSO INDIVIDUAL DA CRIANÇA /ACESSO
O processo individual da criança divide-se em duas partes do qual constam:
I
1. Ficha de inscrição com foto tipo-passe (e reinscrição) com todos os elementos de identificação da
criança e sua família e respetivos comprovativos;
2. Critérios de admissão aplicados;
3. Exemplar do contrato de prestação de serviços com data de início ou rescisão da prestação de serviços;
4. Exemplar da apólice de seguro escolar;
5. Horário habitual de permanência da criança no estabelecimento;
6. Identificação, endereço e telefone da pessoa a contactar em caso de necessidade;
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7. Autorização escrita, devidamente assinada pelos Pais ou Encarregado de Educação/por quem exerça as
responsabilidades parentais, com identificação das pessoas às quais a criança pode ser entregue;
8. Identificação e contacto do médico assistente;
9. Declaração médica devidamente descritiva e inteligível, em caso de patologia que determine a
necessidade de cuidados especiais (dieta, medicação, alergias e outros);
10. Comprovação da regularidade da situação das vacinas e identificação do grupo sanguíneo;
11. Informação sociofamiliar;
12. Fotocópias dos cartões atualizados:
Da Criança:
-Fotocópias do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou Boletim de Nascimento;
Fotocópias do Contribuinte, Beneficiário da Segurança Social, Utente dos Serviços Saúde.
-Dos Pais e Encarregado de Educação:
-Fotocópias do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
-Fotocópias do Contribuinte, Beneficiário da Segurança Social.
13. Fotocópia do último IRS e nota de liquidação ou documentos comprovativos dos rendimentos do
agregado familiar da criança e despesas de habitação;
14. Registo de períodos de ausência, bem como de ocorrência de situações anómalas e outros
considerados necessários;
15. Registo da data e motivo da cessação ou denúncia do contrato de prestação do contrato de prestação
de serviços;
16. Registo das iniciativas de formação e avaliação da sua eficácia realizadas com as famílias das crianças;
17. Sempre que aplicável e se revele necessário, a certidão da sentença judicial transitada em julgado que
regule as responsabilidades parentais ou determine a tutela;
18. Avaliação do Projecto Educativo e Curricular de Sala;
19. Fotocópia das comunicações dirigidas ao Encarregado de Educação/Pais;
20. Comunicações escritas do Encarregado de Educação/Pais dirigidas à Instituição;
II
1. Ficha de avaliação diagnóstica e registos de integração de criança;
2. Perfil de desenvolvimento da criança;
3. Lista de pertences da criança;
4. Relatório do programa de acolhimento;
5. Plano de desenvolvimento Individual e relatórios da sua implementação;
6. Outros relatórios de desenvolvimento;
7. Declaração de autorização para administração de medicamentos antipiréticos e analgésicos, assinada
pelo Encarregado de Educação;
8. Declaração assinada do conhecimento da Política de Proteção de dados e imagem da Instituição;
9. Plano educativo Individual quando a criança for abrangida pela Educação especial.
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III
O processo individual é arquivado e permanece na Instituição nas seguintes condições: A 1.ª parte
encontra-se depositada na Secretaria da Instituição e a 2.ª parte na sala frequentada pela criança.
IV
O processo individual é de acesso restrito sendo o seu conteúdo confidencial e deve permanecer
atualizado.
V
Salvo indicação escrita em contrário do Conselho de Administração: Podem consultar o processo individual
da criança: Os membros do Conselho de Administração, a Direção Técnica e Pedagógica, a Educadora de
Infância responsável pelo acompanhamento da criança e quando solicitado, os pais/encarregados de
educação ou quem exerça as responsabilidade parentais.

NORMA 13ª LISTA DE ESPERA
1. Caso não seja possível proceder à admissão de todos os candidatos por inexistência de vagas, os
pais/encarregados de educação serão informados desse facto no momento da candidatura.
2. A criança nas condições referidas no número anterior, é inscrita na lista de espera, ocupando uma
posição de acordo com os critérios de prioridade definidos neste regulamento.
3. Quando os pais ou quem exerça as responsabilidades parentais informem que não estão interessados
na integração da criança na lista de espera, o processo de candidatura é imediatamente arquivado,
atualizando a lista de espera.

CAPÍTULO III INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO
NORMA 14ª INSTALAÇÕES-LOCALIZAÇÃO
1. A resposta social de Jardim de Infância/Pré-escolar do Semi-Internato Nª da Encarnação encontra-se
domiciliada
- Na Rua Francisco da Silva nº 9- C, 7350-272 ELVAS - sede;
- E No Pólo denominado no “Centro Infantil da Boa-Fé”, Anexo.
2. As instalações da resposta social de Pré-escolar - integradas em equipamento que dispõe também de
resposta social Creche - situam no rés-do-chão e 1º andar do edifício da sede, a saber:

NORMA 15ª INSTALAÇÕES-COMPOSIÇÃO
1.O Pré-Escolar descrito na Norma anterior, compõe-se por:
Na Rua Francisco da Silva nº 9- C, 7350-272 ELVAS
1.1-Piso zero: 2 salas de aula, 1 wc, 1 arrumos.
1.2-Primeiro piso: uma sala de aulas, 1wc, refeitório, secretaria, cozinha, 2 arrumos, sala de reuniões e sala
de acolhimento e wc de adultos.
1.3-Segundo piso: 1 sala de aulas, , oratório, 2 wc; espaços da creche.
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1.4-Terceiro piso: 2 wc e arrecadação.
1.5-Exterior: terraço, parque de tartan e zona de lazer equipado com estruturas pedagógicas de recreio.

NORMA 16ª HORÁRIO: FUNCIONAMENTO/ENCERRAMENTO
1. O Pré-escolar funciona das 8:00 horas às 18:30 horas de segunda a sexta-feira.
2. A Instituição encerra:
a) -Todos os Sábados, Domingos e feriados Nacionais e Municipal;
b)- No dia 24 de Dezembro.
c)-Durante o mês de Agosto para gozo de férias dos trabalhadores e demais colaboradores.
3. A instituição poderá ainda encerrar noutros dias, desde que sejam assinalados no Plano Anual de
Atividades desde que os Pais e Encarregados de Educação sejam avisados com a devida antecedência
nomeadamente: 2ª e 3ª feira de carnaval, 5ª feira santa, 2ª feira de Páscoa.
4. Outras situações devidamente justificadas pelo Conselho de Administração poderão determinar a
interrupção das atividades.

NORMA 17ª OUTROS HORÁRIOS E REGRAS DE FUNCIONAMENTO.
1. Por motivos pedagógicos, a entrada da criança na Instituição deve ter lugar até às 9:30, início das
atividades na sala. Excecionalmente, quando for estritamente necessário (consultas médicas), sempre de
forma justificada, desde que possível e com pré-aviso, poderá este limite estender-se-á até às 12:00h.
Outras situações serão tratadas caso a caso.
2. As crianças poderão iniciar a sua saída da instituição a partir das 16.30h e só poderão ali permanecer até
às 18.30h não se responsabilizando a Instituição pela permanência da criança para além daquele horário,
salvo as situações decididas caso a caso, porém com os custos de permanência, nomeadamente em termos
de pagamento de horas extraordinárias a funcionários, a serem imputados à exclusiva responsabilidade
dos pais/encarregados de educação que beneficiem da extensão de permanência.
3. Cada educadora de infância tem horário de atendimento aos pais/encarregados de educação, afixado
em local próprio no acesso à respetiva sala.
4. Salvo motivo de urgência, as marcações para atendimento com a educadora de infância devem ser
efetuadas com uma semana de antecedência, junto da secretaria.
5. A entrega e a saída das crianças na Instituição deve ser feita pelos pais/encarregados de educação, ou
por pessoa identificada na ficha de inscrição, cessando nesse instante a responsabilidade da Instituição
pela sua guarda e cuidado.
6. Em casos de impedimento, de limitação legal seja de que tipo for do contacto específico de/com algum
dos pais/encarregados de educação, esta condição e por iniciativa da parte interessada deverá constar,
previamente e de forma legalmente certificada no processo da criança.
7. Todas as pessoas responsáveis/autorizadas pela entrega ou recolha de crianças, ficam obrigadas ao
registo escrito/digital da sua entrada/saída, a ter lugar em instrumento digital de acesso público,
equivalendo, tal registo, à entrada/saída da criança na instituição.
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8. Em cada dia devem ser comunicados à educadora ou membro da administração, se possível por escrito,
todos os cuidados especiais a ter ao longo do dia, caso os mesmos existam, desresponsabilizando-se a
Instituição das consequências que decorram desta omissão.

NORMA 18ª ENTRADA E SAIDA DE VISITAS
Sem prejuízo do previsto na norma anterior, a Instituição adota os seguintes princípios relativamente às
visitas, independentemente da natureza e qualidade do visitante, a saber:
1. Para pessoas estranhas à resposta social, as visitas às salas e instalações adstritas à resposta social,
apenas é permitida com prévia e expressa autorização da Conselho de Administração ou de terceiro a
quem o mesmo tenha delegado;
2. Fora do horário das entradas e saídas, os pais e encarregados de educação, devidamente identificados,
podem visitar as salas e as instalações frequentadas pelas respetivas crianças desde que comuniquem tal
intenção, bem como o fundamento da pretensão a quem lhes abre a porta e para o efeito sejam
autorizadas.
3. Os pais e encarregados de educação ou outras pessoas da comunidade local podem ser convidados a
colaborar em atividades letivas ou não letivas, conforme o Plano Anual de Atividades.

NORMA 19ª COMUNICAÇÕES
1. As comunicações dos Pais e ou Encarregados de Educação para a Instituição/crianças, deverão ter lugar,
se possível, pessoalmente. Caso tal não seja viável, poderão ser transmitidos pelo telefone ou por escrito, à
responsável da sala, à Directora ou deixados na Secretaria.
2. Exclusivamente, durante as atividades, qualquer mensagem dos Pais ou Encarregados de Educação
deixada por telefone, será aceite na Secretaria e, logo que possível, transmitida à Responsável, caso esta
não disponha momentânea disponibilidade para tomar conhecimento da mesma.

NORMA 20ª CÁLCULO DO RENDIMENTO PER CAPITA
1. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar (RC) é realizado de acordo com a seguinte
fórmula:

RC= RAF/12 - D
N
Sendo que:

RC= Rendimento per capita
RAF= Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) D= Despesas de habitação
N= Número de elementos do agregado familiar

2. Considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco,
afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum (esta situação mantémse nos casos em que se verifique a deslocação, por período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de
algum dos membros do agregado familiar e, ainda por período superior, se a mesma for devida a razões
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de saúde, escolaridade, formação profissional ou de relação de trabalho que revista caráter temporário),
designadamente:
a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto comprovada;
b) Parentes e afins maiores, na linha reta e na linha colateral, até ao 3º grau;
c)

Parentes e afins menores na linha reta e na linha colateral;

d) Tutores e pessoas a quem o utente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa;
e)

Adotados e tutelados pelo utente ou qualquer dos elementos do agregado familiar, crianças e
jovens confiados por decisão judicial ou administrativa ao utente ou a qualquer dos elementos
do agregado familiar.

3. Para efeitos de determinação do montante de rendimentos do agregado familiar (RAF),
consideram-se os seguintes rendimentos:
a) Do trabalho dependente;
b) Do trabalho independente – rendimentos empresariais e profissionais (no âmbito do regime
simplificado é considerado o montante anual resultante da aplicação dos coeficientes previstos
no Código do IRS ao valor das vendas de mercadorias e de produtos e de serviços prestados);
c) Os casos especiais, devidamente justificados, apresentados pelos encarregados de educação
serão analisados e decididos pelo Conselho de Administração.
d) De pensões – pensões de velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma ou outras de
idêntica natureza, as rendas temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo de companhias de
seguro ou de fundos de pensões e as pensões de alimentos;
e) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência);
f) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de
licenciatura).
g) Prediais - rendas de prédios rústicos, urbanos e mistos, cedência do uso do prédio ou de parte,
serviços relacionados com aquela cedência, diferençai auferidas pelo sublocador entre a renda
recebida do subarrendatário e a paga ao senhorio, cedência do uso, total ou parcial, de bens
imóveis e a cedência de uso de partes comuns de prédios. Sempre que destes bens imóveis
não resultar rendas ou que estas sejam inferiores ao valor Patrimonial Tributário, deve ser
considerado como rendimento o valor igual a 5% do valor mais elevado que conste da
caderneta predial atualizada, ou da certidão de teor matricial ou do documento que titule a
aquisição, reportado a 31 de dezembro do ano relevante. Esta disposição não se aplica ao
imóvel destinado a habitação permanente do requerente e respetivo agregado familiar, salvo
se o seu Valor Patrimonial for superior a 390 vezes o valor da RMMG, situação em que se
considera como rendimento o montante igual a 5% do valor que exceda aquele valor.
h) De capitais – rendimentos definidos no art.º 5º do Código do IRS, designadamente os juros de
depósitos bancários, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos financeiros. Sempre
que estes rendimentos sejam inferiores a 5% do valor dos depósitos bancários e de outros
valores mobiliários, do que requerente ou de outro elemento do agregado, à data de 31 de
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Dezembro do ano relevante, considera-se como rendimento no montante resultante da
aplicação de 5%.
i) Outras fontes de rendimento.
4. Para efeito da determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar,
consideram-se as seguintes despesas fixas2:
a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, designadamente
do imposto sobre o rendimento e da taxa social única;
b) O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação própria;
c) Despesas com transportes, até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona da residência;
d) As despesas com saúde e a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença
crónica desde que comprovados;
e) Comparticipação nas despesas na resposta social da ERPI relativo a ascendentes e outros
familiares.

NORMA 21ª PROVA DE RENDIMENTOS E DE DESPESAS FIXAS
1. A prova dos rendimentos do agregado familiar é feita mediante a apresentação de IRS, respetiva nota de
liquidação e outros documentos comprovativos da real situação do agregado.
2.Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, e após efetuarem as
diligências que considerem adequadas, pode a instituição, unilateralmente, convencionar um montante de
comparticipação familiar até ao limite da comparticipação familiar máxima.
3. A falta de entrega dos documentos a que se refere o ponto 1), no prazo concedido para o efeito,
determina a fixação da comparticipação familiar máxima.
4. A prova das despesas fixas do agregado familiar é efetuada mediante a apresentação dos respetivos
documentos comprovativos.

NORMA 22ª PAGAMENTO DAS - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR
1. Cada criança pagará pela frequência ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESOCLAR, uma
comparticipação familiar mensal, que será estabelecida (por escalões) de acordo com o rendimento per
capita mensal do agregado familiar, calculado nos termos da norma anterior.
2. Os pais/encarregados de educação pagam em cada ano 11 comparticipações familiares, de Setembro a
Julho.
3. A denominada comparticipação familiar mensal deve ser liquidada na secretaria da Instituição de 01 a 10
do mês a que respeita, ou no primeiro dia útil seguinte, sendo que posteriormente a esta data, ao valor da
vencido, pode acresce a importância de €1/dia de atraso; outros pagamentos/encargos terão lugar antes
do facto que o justifique.

2

Ao somatório das despesas referidas em b), c) e d) da nº 4 da Norma 20ª é estabelecido como limite máximo do total
das despesas, o valor correspondente à RMMG; nos casos em que essa soma seja inferior à RMMG, é considerado o
valor real da despesa.
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4. A comparticipação de Julho será liquidada de modo tripartido em valores iguais nos meses de Fevereiro,
Março e Abril.
5. O Seguro é pago com a matrícula.
6. Quando a criança faltar por doença, independentemente da sua natureza, por mais de 15 dias úteis
devida e atempadamente justificada, terá direito a uma redução de 10% na comparticipação
7. Quando dois ou mais irmãos frequentarem a Instituição, far-se-á um desconto de 20% na
comparticipação familiar mensal, desde que não seja inferior ao valor da comparticipação mínima
estabelecida pela Administração anualmente.
8. O incumprimento no pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, pode implicar a
suspensão de frequência de resposta social por parte da criança até que se comprove a regularização das
mensalidades em mora ou simplesmente cessar a frequência, por incumprimento do contrato, sem
prejuízo para a cobrança coerciva e judicial.
9. Alteração significativa, no decurso do ano letivo, devidamente comprovada do rendimento do agregado
familiar, pode dar lugar à revisão/dispensa/ ou suspensão do valor a pagar de mensalidade, desde que tal
deliberação seja fundamentada e exarada em ata.
10. Qualquer outra ausência não referida no nº6) da presente Norma, será sempre considerada e é devida
a respetiva mensalidade.
11. Durante o período não letivo, fica impedido de frequentar a instituição, toda e qualquer criança que
não tenha a situação regularizada a nível do pagamento das comparticipações familiares que lhe forem
devidas, excetuando situações casuisticamente apreciadas e decididas pelo Conselho de Administração.

NORMA 23ª TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES
1. A comparticipação familiar sendo de natureza mensal, é determinada de forma proporcional ao
rendimento do agregado familiar, calculada de acordo com os valores indicados nas normas
regulamentadoras, consensualizadas e constante da orientação técnica, divulgada pela circular nº 4 de 1612-2014, da DGSS e expressa na Norma 20ª.
2. A comparticipação familiar prevista o número anterior, devida pela utilização dos serviços de Pré-escolar
e determinada pelo posicionamento, num dos escalões abaixo apresentados e indexados à RMMG, de
acordo com o rendimento per capita do agregado familiar:

Escalões

1º

2º

3º

4º

5º

6º

RMMG

≤30%

>30% ≤50%

>50%≤70%

>70% ≤100%

>100% ≤150%

>150%

CONFORME Circular nº 4 da DGSS de 16-12-2014.

3.O valor da comparticipação familiar mensal é determinado pela aplicação de uma percentagem ao
rendimento per capita mensal do agregado familiar, conforme se apresenta:

Escalões de rendimento

% a aplicar

1º

15%
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2º

22,5%

3º

27,5%

4º

30%

5º

32,5%

6º

35%

4. A comparticipação familiar é determinada, em regra, no ato da matrícula e/ou renovação da mesma,
que entra em vigor no início de cada ano letivo (Setembro) e poderá ser consultada na Secretaria da
Instituição em documento, inserido no processo da criança.

NORMA 24ª MONTANTE E REVISÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR
1. A comparticipação familiar mensal máxima não pode exceder o custo médio real do utente, no ano
anterior, calculado em função do valor das despesas efetivamente verificadas no ano anterior, atualizado
de acordo com o índice de inflação;
2. As comparticipações familiares mensais são revistas anualmente no início do ano letivo, ou sempre que
ocorram alterações aos princípios que regem o seu cálculo designadamente no rendimento per capita.

CAPITULO IV DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E SERVIÇOS
NORMA 25ª REFEIÇÕES
1.O horário das refeições encontra-se afixado em local público.
2.A ementa relativa ao almoço será afixada semanalmente de forma visível em local de acesso ao público
para que os pais/encarregados de educação tenham conhecimento da mesma.
3.No caso de dieta especial, é obrigatória a apresentação da prescrição médica escrita onde d descreva de
forma suficiente os seus termos.
4.No caso de a criança ser alérgica a algum alimento, esse facto deve ser comunicado para adequação da
dieta alimentar.

NORMA 26ª OUTRAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO: SAÚDE E CUIDADOS DE HIGIENE
Sem prejuízo para o descrito nas Normas 17ª e 18ª, vigoram ainda as seguintes regras de funcionamento:
1. As crianças serão entregues aos pais e/ou responsáveis pelas mesmas ou ainda a quem os encarregados
de educação indicarem, por escrito ou identificarem para esse efeito, assinando impresso próprio (PréEscolar) ou procedendo ao registo digital, sendo este obrigatório, que permite registar as entradas e as
saídas das crianças do estabelecimento, cessando aí a responsabilidade da Instituição pela sua guarda e
cuidado.
2. Os pais ou responsáveis pelas crianças, sempre que possível, e por uma questão de consideração, de
dever cívico e de organização de atividades do dia, devem dar conhecimento prévio da falta da criança e
suas razões, quer à educadora, quer à responsável da Instituição.
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3.Se a criança apresentar febre ou sintomas de doença não poderá frequentar a Instituição;
4. Se a criança estiver doente, independentemente da natureza da doença, mais do que cinco dias úteis,
deverá apresentar uma declaração médica em como pode retomar a frequência da Instituição sem perigo
para a própria bem como para as demais.
5. Em caso de doença grave e/ou contagiosa a criança só poderá regressar à Instituição, mediante a
apresentação de declaração médica da inexistência de qualquer perigo para a própria ou de contágio para
terceiros.
6. As crianças que se encontrem em tratamento clinico devem fazer-se acompanhar dos produtos
medicamentosos estritamente necessários, bem como de todas as indicações do tratamento assinaladas
pelo médico e conter pelo menos as seguintes referências, em modo legível: a) nome completo da criança,
b) dose, c) modo de emprego, d) horário de administração e f) efeitos secundários, acompanhados de
cópia de prescrição médica.
7. Devem estar devidamente identificados os medicamentos que devam ser administrados à criança.
8. O material necessário para as atividades obrigatórias é, em princípio, fornecido pela Instituição, no
entanto os pais/encarregados de educação poderão colaborar levando material sempre que queiram e lhe
seja solicitado pelas educadoras, sendo este para uso do grupo, favorecendo assim as relações interrelacionais família/escola/crianças.
9. As crianças e enquanto estiverem no estabelecimento ou à sua guarda e cuidado, deverão usar bibe de
cor e tipo a designar pela Instituição. Devem vir adequadamente vestidas de casa.
10. Todas as crianças deverão ter na Instituição:
a)-Uma muda completa de roupa e um chapéu ou boné;
b)-Pente, Soro fisiológico, toalhetes e cremes para a sua higiene.
c)-Um saco de plástico.
d)-Outros produtos considerados de higiene pessoal.
11. A higiene, o asseio e limpeza da criança e suas roupas devem ser cuidadosamente observadas pelos
pais ou responsáveis pela criança.
12. A Instituição assume desde já o poder/dever de sinalizar junto da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens todos os casos que, no seu juízo, evidenciem situações de negligência ou de maus tratos nas
crianças.
13. Em caso emergência, especialmente de acidente ou de doença da criança enquanto permanecer na
instituição, vigoram os procedimentos previstos na Norma 45ª.

NORMA 27ª ATIVIDADES DE EXTERIOR: PASSEIOS E DESLOCAÇÕES
Durante o ano letivo as saídas das crianças serão programadas e inseridas no Projeto Pedagógico de sala:
1.Nos recreios, que podem ser dentro ou fora da Instituição, desejavelmente, as crianças serão
acompanhadas pela educadora e/ou uma auxiliar;
2.Nas saídas, dentro da localidade e perto da Instituição, as crianças serão sempre acompanhadas pela
respetiva educadora e auxiliar.
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3. Para as saídas, fora da localidade, ou dentro, se justificar, os pais e/ou encarregados de educação ou
quem exercer as responsabilidades parentais, fica obrigado a assinar um termo de responsabilidade,
conforme modelo a indicar pela Instituição, autorizando expressamente a saída das crianças;
4. Os pais ou encarregados de educação que não autorizem a participação das crianças nas saídas referidas
no número anterior, ficam impedidos de as mandar nesse dia para a Instituição;
5. As despesas com as saídas a espetáculos ou passeios e demais atividades que o justifiquem ou que
integrem o Plano Anual de Atividades serão suportadas encarregados de educação ou quem exerça as
responsabilidades parentais necessariamente antes da realização daquelas.
6. Fora das condições expressas nos números anteriores, a Instituição assume-se, para todos os legais
efeitos, como totalmente irresponsável (de direito e de facto) por tudo o que possa vir a ocorrer com as
crianças e/ ou bens de que sejam portadoras.

NORMA 28ª ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, LÚDICAS E DE MOTRICIDADE
Estas atividade serão organizadas em conformidade com o projeto educativo do JARDIM DE INFÂNCIA/
/PRÉ-ESCOLAR e realizadas respeitando a idade e as necessidades específicas das crianças. As actividades de
enriquecimento curricular disponíveis são: educação musical e educação física/motora.

NORMA 29ª QUADRO DE PESSOAL
1. Sem prejuízo para o disposto nos números seguintes, o quadro de pessoal desta instituição prestadora
de serviços para esta resposta social encontra-se disponível para consulta, contendo a indicação do
número de recursos humanos (direção técnica, equipa técnica, pessoal auxiliar e voluntários), formação e
conteúdo funcional.
2. Cada sala de atividades é composta por uma educadora de infância e uma ajudante de ação educativa
que mudam de grupo sempre que necessário.
3. A vigilância, guarda e cuidado das crianças é da competência das responsáveis da sala.

NORMA 30ª DIRECÇÃO PEDAGÓCIA E EQUIPA TÉCNICA
1. A Direção Pedagógica do Jardim de Infância/estabelecimento de Educação Pré-escolar, compete a um
técnico, nos termos da legislação em vigor, cujo nome, formação e conteúdo funcional se encontra afixado
em local de acesso ao público e de forma visível, bem como, quem o substitui, nas suas ausências e
impedimentos.
2. A Instituição dispõe de uma equipa técnica a quem cumpre a análise da situação da criança acolhida,
sempre que devidamente sinalizada pela Educadora de Infância da sala, e se necessário, a elaboração de
diagnóstico e possível acompanhamento ou encaminhamento, em colaboração com os pais /encarregados
de educação.
3. Compete ao (à) ao Diretor Pedagógico:
3.1-Coordenar a aplicação do projecto educativo do estabelecimento de educação pré-escolar;
3.2-Coordenar a atividade educativa, garantindo, designadamente, a execução das orientações
curriculares, bem como da atividades de animação socioeducativa;
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3.3-Sob a supervisão do Conselho de Administração, orientar tecnicamente toda a ação do pessoal
docente, técnico e auxiliar.
3.4-Organizar, de acordo com as normas em vigor na instituição, a distribuição do serviço docente e não
docente.
3.5-Estabelecer o horário de funcionamento de acordo com as necessidades da família, salvaguardando o
bem-estar das crianças e tendo em conta as normas da instituição.
4. Os poderes a que se refere o número anterior, serão objeto de delegação específica pelo Conselho de
Administração, nos termos previstos nos estatutos e na lei.

CAPÍTULO V DIREITOS E DEVERES
NORMA 31ª DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
1. São direitos das crianças e pais/encarregados de educação:
a)

O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como

pelos seus usos e costumes;
b)

Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas suas

convicções religiosas, sociais e políticas;
c)

Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, usufruindo do

plano de cuidados estabelecido e contratado;
d)

Utilizar os serviços e equipamentos da instituição.

e) Ser informado das normas e regulamentos vigentes, incluindo do regulamento interno;
f) Participar em todas as atividades curriculares do Projeto Educativo e nas outras que tenha
contratualizado, de acordo com os seus interesses e possibilidades;
g) Apresentar sugestões com o objetivo de melhorar o funcionamento da instituição
h) A ser informado das necessidades de apoio específico (médico, psicológico e terapêutico);
i) Ter acesso à ementa semanal;
j) Apresentar reclamações e sugestões de melhoria do serviço aos responsáveis da Instituição;
2. São deveres das crianças e pais/encarregados de educação:
a) Colaborar com a equipa do ESTABELECIMENTO DE JARDIM DE INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR,
não exigindo a prestação de serviços para além do plano estabelecido;
b) Tratar com respeito e dignidade os funcionários do ESTABELECIMENTO DE JARDIM DE
INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR e os dirigentes da Instituição;
c) Comunicar atempadamente as alterações que estiveram na base da celebração deste contrato;
d) Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas atividades desenvolvidas;
e) Proceder ao pagamento, pontual e perfeito da mensalidade de mais comparticipações financeiras que
forem devidas;
f) Observar o cumprimento das normas expressas no Regulamento Interno do ESTABELECIMENTO DE
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JARDIM DE INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR, contrato de prestação de serviços, bem como de outras
decisões, diretivas ou menções relativas ao seu funcionamento;
g) Zelar pela conservação e boa utilização de equipamentos e outros bens postos ao dispor da creche.
h) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade do seu educando
i) Responsabilizar-se por objetos cuja guarda não tenha sido confiada à Instituição
j) Avisar a Instituição sempre que houver mudança de residência; telefone de casa; telemóvel; emprego
ou da identificação das pessoas que estão autorizadas a virem buscar as crianças;
k) Identificar devidamente todo o material e vestuário utilizado pela criança ;
l) Comunicar por escrito ao Conselho de Administração, com a celeridade possível, o mais tardar com
30 dias de antecedência, quando pretender suspender o serviço, temporária ou definitivamente, do
estabelecimento.

NORMA 32ª DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO
1.São direitos da instituição:
a) Ver reconhecida a sua natureza particular, o seu quadro axiológico e a autonomia em que assenta a
sua atividade e consequentemente, o direito de livre atuação e a plena capacidade contratual,
estabelecendo livremente a sua organização interna.
b) A corresponsabilização solidária do Estado e das autarquias locais, nos domínios da comparticipação
financeira e do apoio técnico, sem que tal se constitua como limitação ao direito de livre atuação;
c) Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das declarações
prestadas pelo utente e/ou familiares no ato da admissão;
d) - Impedir o acesso de pessoas à Instituição que ponham em causa a integridade física e moral das
crianças e/ou funcionários;
e) Fazer cumprir com o que foi acordado no ato de admissão de forma a dar continuidade ao bom
funcionamento do serviço;
f) Ao direito de suspender/revogar este serviço, sempre que as familias, grave ou reiteradamente,
violem as regras constantes do presente regulamento, de forma muito particular, quando ponham em
causa ou prejudiquem a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente necessário à eficaz
prestação dos mesmos, ou ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem, a credibilidade, o
prestigio ou a confiança na intuição.
2.No caso de famílias mono parentais, em que as responsabilidades parentais não estejam reguladas ou
delas não seja dado conhecimento por escrito, permitir que qualquer dos progenitores possa levar a
criança.
3.São deveres da Instituição:
a) Respeito pela individualidade dos utentes e famílias proporcionando o acompanhamento adequado a
cada e em cada circunstância;
b) Criação e manutenção das condições necessárias ao normal desenvolvimento da resposta social,
designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com formação e qualificações adequadas;
c) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira com a qualidade global da resposta social;
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d) Colaborar, no âmbito das parceiras ou acordos de cooperação vigentes, com os Serviços da Segurança
Social, das autarquias locais ou de qualquer outro organismo do estado, assim como com a rede de
parcerias adequada ao desenvolvimento da resposta social;
e) Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno;
f) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da auscultação dos
utentes;
g) Manter os processos dos utentes atualizados;
h) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos clientes.
i) Garantir o cumprimento do regulamento geral da protecção de dados e politica de protecção de dados
e imagem.
j) Possuir Livro de Reclamações.
k) Possuir Livro de Ocorrências.

NORMA 33ª DEVERES DA ENTIDADE GESTORA DO ESTABELECIMENTO/ SERVIÇO
Sem prejuízo para o estatuído no nº3) da Norma 32ª, são ainda deveres do Jardim de
Infância/Estabelecimento de Educação Pré-Escolar: Fazer cumprir o presente regulamento interno e o
contrato de prestação de serviços celebrado com cada cliente.

NORMA 34ª CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1. É celebrado, por escrito, contrato de prestação de serviços outorgado com os pais ou com quem assuma as
responsabilidades parentais, do qual devem especialmente constar os direitos e obrigações das partes, os
serviços e atividades contratualizados, o valor da mensalidade ou comparticipação familiar, as condições de
cessação e rescisão do contrato e qualquer outro direito e/ou obrigação que as mesmas entendam
contratualizar;
2. Do contrato é entregue um exemplar aos pais ou quem assuma as responsabilidades parentais e
arquivado outro no processo individual da criança;
3. Qualquer alteração ao contrato, carece de ser reduzida a escrito e é efetuada por mútuo consentimento
das partes.
4. Ao abrigo do princípio da liberdade contratual, as partes podem determinar que o contrato identificado
em 1) seja garantido por caução idónea, fiança ou instrumento similar.

NORMA 35ª INTERRUPÇÃO/CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR INICIATIVA DO UTENTE
1. As situações especiais de ausência das crianças devem ser comunicadas, por escrito, à Instituição,
especialmente, à Direção Pedagógica;
2. Quando a criança se ausente de férias, a interrupção do serviço deve ser comunicada com 30 dias de
antecedência.
3. As ausências injustificadas superiores a 15 dias úteis presumem o desinteresse na frequência do
estabelecimento pela criança, podendo determinar a exclusão da criança e a cessação do contrato e
atribuição do lugar a outra criança que se encontre em lista de espera.
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4. O montante da comparticipação familiar mensal a pagar pelos pais ou quem exerça as responsabilidades
parentais, sofre uma redução de 10%, nos termos previstos no nº6) da Norma 22ª.
5. Podem ser consideradas condições imediatas de interrupção e cessação do contrato:
a)

A não adaptação do utente;

b) Insatisfação das necessidades do utente;
c)

Mudança de residência da utente não comunicada à instituição;

d) Incumprimento do contrato de prestação de serviço, deste regulamento, dos estatutos ou de
qualquer outra directa, ordem de serviço que pela sua gravidade e consequências, torne
imediata e praticamente impossível a subsistência da relação contratual.
e) As faltas injustificadas, nos termos deste regulamento.
6. As ausências previstas nesta Norma quando previsíveis, são comunicadas à instituição acompanhadas do
motivo justificativo com a antecedência mínima de 5 dias; as ausências imprevisíveis, são comunicadas
logo que possível.
7. Sem prejuízo para o referido no nº3) da Norma 36ª, a interrupção do contrato sem cumprimento dos
procedimentos de aviso prévio referidos nos números anteriores, total ou parcialmente, implica sempre o
pagamento à Instituição de uma indemnização correspondente, quer ao valor de um mês a que respeita a
mensalidade, quer do valor relativo aos demais danos causados pela inobservância do prazo de aviso
prévio.

NORMA 36ª CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS POR FACTO NÃO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO
1. A prestação de serviços p o d e c e s s a r a t o d o o tempo, por mútuo acordo das partes ou por
denúncia do contrato por uma das partes nos termos deste regulamento, pela frequência de outra
resposta social da Instituição, incluindo, pela verificação de alguma das condições a que se alude na Norma
34ª deste Regulamento.
2. A denúncia referida em 1), tem lugar por comunicação escrita da parte junto da contra parte com aviso
prévio de 30 dias sobre a data da cessação do contrato, nomeadamente nas situações previstas nas alienas
a),b) e c) do nº5) da Norma 35ª, implicando, em qualquer dos casos, a falta pontual e perfeita do aviso
prévio a obrigação o pagamento da mensalidade do mês imediato.
3. O incumprimento do aviso prévio, total ou parcialmente, implica ainda e sempre o pagamento à
Instituição de uma indemnização correspondente, quer ao valor de um mês da mensalidade, quer aos
demais danos causados pela inobservância do referido aviso prévio.
4. A prestação de serviços pode cessar por resolução do contrato, nos termos previstos na Norma 35ª
nºs.3) e 5).
5. A resolução prevista no nº4) desta Norma, tem lugar mediante declaração escrita fundamentada de uma
parte à outra parte no prazo 90 dias sobre o conhecimento do facto que a fundamenta sob pena de
caducidade.

NORMA 37ª DEPÓSITO E GUARDA DE BENS DOS UTENTES

_______________________________________________________________________________________
Rua Francisco da Silva, 9C, 7350-272 Elvas
Página 23 de 27

A Instituição, não se responsabiliza pela perda, dano ou simples deterioração, ou uso indevido, seja de
objetos pessoais ou de uso pessoal, propriedades ou na posse de utentes, de pais, encarregados da
educação ou de terceiros a quem tenha sido cometida o exercício das responsabilidades parentais, entre
muitos outros, roupas, pulseiras, fios, brinquedos, computadores, telefones, tabletes, similares, etc.

NORMA 38ª LIVRO DE RECLAMÇÕES
Nos termos da legislação em vigor, neste Jardim de Infância/Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, existe Livro de
Reclamações, disponível na secretaria da instituição e que poderá ser solicitado pelos pais ou quem assuma
as responsabilidades parentais.

NORMA 39ª LIVRO DE REGISTO DE OCORRÊNCIAS
Sem prejuízo para o referido na cláusula anterior, a Instituição dispõe a d i c i o n a l m e n t e de Livro de
Registo de Ocorrências, que servirá de suporte para documentar e certificar a existência de quaisquer
incidentes ou simples ocorrências que surjam no funcionamento regular desta resposta.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS
NORMA 40ª OBJETIVOS DO REGULAMENTO INTERNO
O presente Regulamento Interno visa, nomeadamente:
a)-Promover o respeito pelos direitos pelos utentes, de ora em diante designados abreviadamente por
«crianças» e de toda a comunidade envolvente;
b)-Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento da Creche;
c)-Definir as regras e os princípios específicos do funcionamento da creche.
NORMA 41ª ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO
1. O presente regulamento será revisto pelo Conselho de Administração sempre que no seu juízo, entenda
verificarem-se alterações no funcionamento do estabelecimento que resultantes da avaliação geral dos
serviços prestados, tenham como objetivo principal a sua melhoria e justifiquem a sua alteração.
2. Quaisquer alterações ao presente Regulamento serão comunicadas aos utentes ou seu representante
legal pela forma mais expedita, incluindo, por meios eletrónicos, com a antecedência mínima de 30 dias
relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo da resolução do contrato a que a estes assiste,
em caso de discordância com as referidas alterações;
3.Os pais ou a quem assuma as responsabilidades parentais, têm acesso ao regulamento interno no ato de
celebração do contrato de prestação de serviços, seja por cópia, seja por conhecimento do mesmo no sitio
da internet da instituição.

NORMA 42ª COMUNICAÇÕES DIGITAIS
Sem prejuízo para o previsto na Norma 19ª, são válidas as comunicações que as partes levem a cabo por
via eletrónica desde que devidamente validada.
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NORMA 43ª INTEGRAÇÃO DE LACUNAS
As dúvidas e/ ou omissões são supridas pelo Conselho de Administração, tendo em conta a legislação em
vigor, a natureza jurídica e quadro axiológico que rege a instituição e a vontade dos fundadores.

NORMA 44ª DO FORO JUDICIAL
É competente com exclusão de outrem, o foro do Tribunal Judicial da comarca de Portalegre-Secção de
Competência Genérica de Elvas, para dirimir qualquer conflito decorrente do (in) cumprimento deste
regulamento, de atos e quaisquer contratos a ele associados, nomeadamente, o contrato de prestação de
serviços.
NORMA 45ª DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
1. A Instituição dispõe de listagem atualizada dos principais números de emergência (polícia, bombeiros,
hospitais, centros de saúde, escola segura) afixados, de forma visível, em diversos locais de acesso público.
2. Em caso de emergência, especialmente de acidente ou de doença deve a diretora técnico-pedagógica ou
quem a substituta nessas funções, ser imediatamente informada.
3. Em caso de acidente pessoal não considerado grave, os primeiros socorros serão prestados na
instituição pelo pessoal adulto existente.
4. Em caso de acidente pessoal considerado grave, ou de consequências incertas para o bem-estar e saúde
física e psíquica da criança, ficam padronizados, com caracter obrigatório, os seguintes procedimentos:
4.1-Prestar os primeiros socorros na instituição pelo pessoal adulto existente que contactará, pela forma
mais expedita, a diretora da Instituição ou quem a substitua nessa ocasião;
4.2-Sem prejuízo do anteriormente referido, acionar imediatamente o sistema nacional de emergência
“112”.
4.3-Informar da ocorrência, os pais e /ou quem assuma as responsabilidades parentais pela forma de
comunicação mais expedita que os próprios tenham deixado ao cuidado da Instituição.
4.4-Em complemento do referido no número anterior, se a situação o permitir, a diretora da Instituição,
designará uma educadora ou auxiliar de ação educativa para acompanhar a criança ao Centro de Saúde
Elvas/Hospital de Santa Luzia-Elvas. Caso tal não seja possível, a criança será acompanhada pela
responsável da sala, ou outro trabalhador competente.
4.5-Na eventualidade do acidente pessoal determinar o internamento da criança no Hospital de Santa
Luzia de Elvas, cabe esta tarefa, em princípio, ao pai/ quem assuma as responsabilidades parentais, o qual,
será informado pela diretora da Instituição. Na sua ausência, caberá à educadora da criança proceder em
conformidade.
4.6-Em caso de ocorrência de alguma situação de emergência/catástrofe natural ou humana, na evacuação
geral (sismos desmoronamentos, incêndios, explosões, etc.), recomenda-se, a manutenção da calma e o
cumprimento escrupuloso dos procedimentos indicados no plano de emergência existente na Instituição,
já sinalizados em simulacros levados a cabo, o qual se encontra afixado de forma visível nos principais
locais de acesso público.
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NORMA 46ª ENTRADA EM VIGOR
O presente regulamento que foi aprovado em sessão do Conselho de Administração de 27 de Novembro
de 2018 -Ata nº 350 -entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação e comunicação junto da entidade
competente, revogando para todos os legais efeitos, qualquer outra disposição regulamentar/diretiva,
orientação ou instrução que o contrarie.

Elvas, 27 de Novembro de 2018.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Presidente

A Secretária

A Tesoureira

_______________________________________________________________________________________
Rua Francisco da Silva, 9C, 7350-272 Elvas
Página 26 de 27

Para os pais/encarregados de educação
Eu

………………………………………………………………………………….……

,

encarregado

de

educação

de

…………………………………………………………………………, utente do JARDIM DE INFÂNCIA/EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR DO SEMI INTERNATO NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO - SEDE, declaro que tomei
conhecimento das informações descritas no Regulamento Interno de Funcionamento, não tendo
qualquer dúvida em cumprir ou fazer cumprir todas as normas atrás referidas.
…………………………., … de ……………………………………... de 20……
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