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Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação 

O Jardim Infantil Popular da Pontinha, designado por JIPP é uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS), com acordo de cooperação para a resposta social CATL Extensões de Horário e 
Interrupções Letivas sem almoço (CATL EHIL, sem almoço), celebrado com o Centro Distrital de 
Lisboa, em 28/12/2010, regendo-se pelas seguintes normas. 

 

NORMA II 

Legislação Aplicável 

O CATL EHIL do Jardim Infantil Popular da Pontinha é uma resposta desenvolvida em equipamento, 
vocacionada para o desenvolvimento das crianças de ambos os sexos com idades compreendidas entre os 
6 e os 10 anos. 

Este estabelecimento rege-se pelo estipulado nos Estatutos da Instituição e ainda nos seguintes diplomas 
legais: 

1 –Protocolo de Cooperação em vigor; 

2 – Circulares de Orientação Técnica, acordadas em sede de Comissão Nacional de Avaliação e 
Acompanhamento dos Protocolos e Acordos de Cooperação (CNAAPAC); 

3 – Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS, 

4 – Circular nº 4 de 16 de Dezembro de 2014, da DGSS; 

5 – Portaria nº 196-A/2015; 

6 – Decreto-Lei nº 64/2007; 

7 - Decreto-Lei nº 33/2014 de 4 de março; 

8 - Decreto-Lei nº 119/1983 de 25 de fevereiro; 

9 – Despacho Normativo 96/89. 
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NORMA III 

Objetivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

1-  Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados 

2-  Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do estabelecimento prestador 
de serviços 

3-  Promover a participação ativa dos clientes ou seus representantes legais ao nível da gestão das 
respostas sociais. 

NORMA IV 

Serviços prestados e Atividades Desenvolvidas 

 O Jardim Infantil Popular da Pontinha com acordo de cooperação para a resposta social CATL Extensões 
de Horário e Interrupções Letivas sem almoço, embora a instituição forneça o almoço e lanche na 
resposta social CATL Extensões de Horário e Interrupções Letivas sem Almoço inserido em equipamento 
de natureza socioeducativa tem capacidade para acolher 42 crianças prestando os seguintes serviços: 

Atividades Desenvolvidas: 

Higiene Corporal – Higiene e Autonomia 

● Incentivar a autonomia nos cuidados corporais, de higiene e de limpeza pessoais. 

Linguagem – Comunicação/Expressões 

● Estimular o diálogo entre crianças, assim como a expressão/comunicação das situações vividas pelas 
crianças. 

● Enriquecer o vocabulário específico de certas situações relacionadas com atividades, histórias, cantigas, 
poesias e lengalengas. 

● Responsabilização ao código escrito, através do conto e reconto de histórias ilustradas. 

● Criar com a linguagem uma relação positiva e um objetivo a ser alcançado. 

● Verbalizar todas as situações quotidianas 

Motricidade – Comunicação/Expressão 

● Acompanhar e estimular a apreensão e a coordenação óculo-manual, proporcionando actividades 
lúdicas adequadas ao seu desenvolvimento. 

Educação dos Afetos – Afetividade 

● Aprofundar a relação afetiva com cada criança, aproveitando o contacto individual nas rotinas da sala, 
proporcionando-lhe momentos de prazer e de bem-estar na companhia do adulto e dos pares. 
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● Encorajar a participação, a alegria e o bem-estar, através de jogos, atividades lúdicas, histórias, canções 
e outras situações, mantendo o equilíbrio emocional, a curiosidade e o ânimo para novas atividades e 
experiências. 

● Oferecer uma relação segura, afetuosa, ativa e progressivamente respeitadora do outro através de 
atividades organizadas e previstas para este fim, mas ter sempre presente “a relação” como um processo 
em aprendizagem e, consequentemente, a ser trabalhado e estimulado em qualquer situação. 

● Adquirir hábitos de ordem, limpeza e arrumo. 

● Participar para elaboração de comportamentos relacionais de evolução pessoal e social. 

 

Expressão Plástica 

● Desenhar com marcadores, lápis de cera e giz 

● Modelar com massa de cor, barro e plasticina 

● Digitinta, colagem, tesoura, rasgagem e carimbagem. 

Expressão Dramática 

● Brincar ao faz de conta, dramatização de pequenas histórias e atividades espontâneas nos cantinhos 
áreas. 

 

Expressão Musical 

● Jogos de sensibilidade auditiva 

 

CAPÌTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÂO DOS CLIENTES 

 

NORMA V 

Condições de Admissão 

São condições de admissão neste estabelecimento: 

1.  Após as inscrições, as crianças a admitir serão selecionadas para ingresso, mediante os seguintes 
requisitos, que serão prioritariamente: 

a) Crianças que frequentem a Escola EB1 Mello Falcão 

b) Ser irmão da criança que frequenta a Instituição 
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c) Ser sócio com maior antiguidade com as quotas em dia, com vida associativa de 12 meses; 

d) A criança estar integrada numa família em situação de risco ou de vulnerabilidade social 
(referenciação da Segurança Social ou de outras instituições sociais); 

e) Os Encarregados de Educação apresentarem incapacidade física ou mental para cuidarem da 
criança; 

f) O agregado familiar ter residência na Freguesia da Pontinha/Famões; 

g) O agregada familiar ter local de trabalho na Freguesia da Pontinha/Famões 

 

1.1- O número de admissões deverá repartir-se equitativamente pelos 6 escalões das mensalidades, de 
forma a manter a igualdade de oportunidades a todos os candidatos, e a garantir o equilíbrio financeiro da 
Instituição, permitindo ainda um intercâmbio entre CRIANÇAS oriundas de vários níveis sociais. 

1.2- Quando se verifiquem desistências durante o ano letivo, serão as mesmas preenchidas pelos 
candidatos não admitidos que ficaram a aguardar em lista de espera, de acordo com as alíneas do ponto 
1.1. 

1.3- A admissão da criança pressupõe o pagamento de matrícula a definir pela Direção do Jardim Infantil 
Popular da Pontinha. 

 

 

NORMA VI 

Candidatura 

 

1. Para efeitos de admissão, o cliente deverá candidatar-se através do preenchimento de uma ficha 
de identificação que constitui parte integrante do processo de cliente, devendo fazer prova das 
declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos: 
 
1.1. BI ou Cartão de Cidadão da criança e dos pais ou quem exerça a responsabilidade parental 

(sem carater obrigatório); 
1.2. Cartão de Contribuinte dos pais ou quem exerça a responsabilidade parental (sem carater 

obrigatório); 
1.3. Cartão de Beneficiário da Segurança Social da criança, dos pais ou quem exerça a 

responsabilidade parental (sem carater obrigatório); 
1.4. Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de subsistemas a que a criança pertença (sem 

carater obrigatório);  
1.5. Boletim de Vacinas e relatório médico, comprovativo da situação clínica da criança, quando 

solicitado; 
1.6. Cédula Pessoal, Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão dos irmãos, que façam parte do 

agregado familiar (sem carater obrigatório); 
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1.7. Comprovativo dos rendimentos: Declaração do IRS do ano transato e recibos de vencimento 
do agregado familiar. Na ausência destes, apresentação da justificação da situação de 
desemprego ou declaração de IRC, consoante os casos; 

1.8. Contrato de Arrendamento carimbado pelas finanças e recibo da renda atualizado ou 
amortização mensal, em caso de dívida a instituição bancária para aquisição de habitação 
própria permanente; 

1.9. Documentos comprovativos de despesas inerentes a doenças crónicas da criança; 
1.10. Declaração assinada pelos pais ou quem exerça a responsabilidade parental em como 

autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração de processo 
individual da criança; 
 

2. Só serão aceites processos completos (com todos os documentos solicitados) 
3. Em caso de dúvida podem ser solicitados outros documentos comprovativos; 
4. O período de candidatura decorre no período: Primeiro dia útil de Maio até dia 10 de Maio. 
5.  O horário de atendimento para candidatura é o seguinte: 9h30m – 13h00m/14h00m – 19h00m. 
6. Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que regule o poder 

paternal ou determine a tutela/curatela. 
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 obtenção dos 
dados em falta. 

8. Caso se verifiquem mensalidades em atraso, não será renovada a inscrição. 

 

                                                   NORMA VII 
                                                       Admissão 
 

1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pelo responsável técnico deste estabelecimento, a 
quem compete elaborar a proposta de admissão e submeter à decisão da Direção do JIPP. 
 

2. Da decisão, será dado conhecimento ao cliente no prazo de aproximadamente trinta dias. 
 

3. No ato da admissão, são devidos os seguintes pagamentos: 
- O valor da Inscrição e Seguro Escolar em anexo I (ou) 
- O valor da renovação de Inscrição e Seguro Escolar em anexo I 

 

 

NORMA VIII 

Acolhimento de Novos Clientes 

 

O Acolhimento dos Novos Utentes rege-se pelos seguintes critérios: 

1 – Apresentar o espaço do CATL Extensões de Horário e Interrupções Letivas sem Almoço ao cliente; 
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2 – Apresentação das restantes áreas organizacionais existentes; 

3 – Gerir, adequar e monitorizar os primeiros serviços prestados; 

4 – Prestar esclarecimentos em caso de necessidade e avaliar as reações da criança; 

5 – Evidenciar a importância da participação da(s) pessoa(s) próxima(s) da criança e das atividades 
desenvolvidas; 

6 – Desenvolver, observar ou aprofundar alguns aspetos da Entrevista da Avaliação Diagnóstica, 
completando ou alternando, sempre que necessário, o conteúdo da Ficha de Avaliação Diagnóstica; 

7 – Recordar, sempre que necessário, as regras de funcionamento CATL Extensões de Horário e 
Interrupções Letivas sem almoço, bem como dos direitos e deveres de ambas as partes e a 
responsabilidade dos elementos intervenientes na prestação dos serviços. 

 

NORMA IX 

Processo Individual do Cliente 

O Jardim Infantil da Pontinha dispõe de um Processo Individual para cada criança, desdobrado em dois: 

  - Área administrativa, 

  - Área Pedagógica. 

a) Na área pedagógica (sala de aula): Ficha de Avaliação de Diagnóstico, Plano de 
Desenvolvimento Individual, Registos Diários da Criança. 

b) Na área administrativa: Ficha de Inscrição, Elementos de natureza social e financeira do 
agregado, Contrato de Prestação de Serviços. 
 
 

NORMA X 

Lista de Espera 

Anualmente manter-se-á uma lista de espera atualizada, sendo que os clientes serão contactados aquando 
da abertura da vaga e em função dos critérios de prioridade aplicáveis.  

 

CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA XI 
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Instalações 

O Jardim Infantil Popular da Pontinha está sediado em Rua Regimento de Engenharia Um, é um 

edifício de um só piso construído de raiz em finais de 1969 sendo as suas instalações compostas por: 

- 1 Receção 
- 1 Secretaria 
- 1 Gabinete da Coordenadora Pedagógica 
- 1 Sala de Isolamento 
- 2 Salas de atividade para Creche 
- 5 Salas de atividade para Jardim de Infância 
- 1 Sala de CATL Extensões de Horário e Interrupções Letivas 
- 1 Ginásio 
- 1Casa de banho para as crianças com 5 sanitários e 1 sanitário para crianças com deficiência 

motora 
- 1 Casa de banho para as crianças pequenas com 4 sanitários 
- 3 Casa de banho para adultos 
- 1 Cozinha com duas despensas 
- 1 Sala de arrumos  
- 1 Sala de Pessoal 
- Espaço exterior onde todas as salas têm acesso, com dimensões razoáveis para o número de 

crianças. 
- Espaço exterior para as salas de creche, com dimensões razoáveis para o número de 

crianças. 
- Existência de dois terrenos adjacentes para várias atividades, como seja: horta escolar, 

jardinagem, área de piquenique 
- Parque de jogos contíguo ao CATL 

 

NORMA XII 

Horário e outras Regras de Funcionamento 

1. A Instituição está aberta das 7h30m às 19h30m. 
 

2. A Instituição está aberta 12 meses do ano. 

 
3. Como forma de comprovar a necessidade de permanência da criança das 16h30 até às 19h30m 

os pais e/ou encarregados de educação devem entregar à educadora responsável um documento 
validado pela entidade patronal (de ambos os pais) que comprove o horário efetivo de trabalho, o 
qual será arquivado no Processo Individual da Criança. 
 

4.  Caso não respeite o horário de encerramento da instituição, os encarregados de educação 
deverão justificar o seu atraso, e após reincidência será dado conhecimento à direção. 
 

5. A receção das crianças é efetuada até às 9h30m, uma vez que as atividades se iniciam a partir 
dessa hora. A entrada posterior perturba o normal funcionamento das atividades lúdico-
pedagógicas, sendo apenas permitida, por exceção, pela apresentação de motivos de força maior 
que foram previamente comunicados à educadora/Instituição.  
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Caso o horário de entrada não seja respeitado, a criança poderá ser impedida de frequentar a 
instituição nesse dia. 
 

6. As crianças só podem ser entregues aos pais ou a alguém devidamente autorizado inscrito na 
ficha de inscrição; 
 

7. A família deverá informar de eventuais ocorrências registadas pela criança, assim como da 
medicação que esteja a fazer. 
 

8. No caso da criança ir ao médico no período da manhã, poderá entrar no CATL até às 12h30 
(mediante autorização superior) para o almoço, com apresentação de justificação médica. 
 

9. Cada criança não deverá frequentar o estabelecimento mais do que o estritamente necessário. 
 

10. Os Pais/Encarregados de Educação não deverão levar a criança sem avisar a colaboradora de 
serviço. 

 

 

NORMA XIII 

Entrada e Saída de visitas 

O CATL Extensões de Horário e Interrupções Letivas sem almoço, está aberto aos pais e 
encarregados de educação durante as horas de funcionamento sem qualquer prejuízo e sempre com 
conhecimento prévio do técnico responsável, para que a sua presença seja participativa e colaborante e 
não de interferência ou perturbação do ambiente da instituição. 

As crianças só poderão ser entregues aos pais ou a alguém, maior de idade, devidamente 
credenciado e registado na ficha no ato de inscrição. No caso de a criança ter que ser entregue a outra 
pessoa que não as registadas na Ficha de Inscrição, a comunicação deverá ser feita atempadamente, por 
escrito, oralmente ou por telefone. O representante legal deve indicar os dados que constam no 
documento da pessoa autorizada e fazer uma breve descrição física. Tais informações serão tidas em 
conta aquando da entrega, depois da pessoa em questão fizer a prova da sua identidade comprovando-a 
com a mostra do respetivo cartão de identificação. 

Só mediante autorização específica do encarregado de educação (assumindo inteira responsabilidade) é 
que a criança pode ser entregue a um menor. No entanto a instituição tem a responsabilidade de garantir  
o bem-estar e segurança da criança, independentemente da autorização do encarregado de educação. 

 

NORMA XIV 

Pagamento da Mensalidade 

O pagamento da mensalidade/comparticipação é efetuado no seguinte período: 

1- De 1 (um) a 10 (dez) e cada mês, na Secretaria da Instituição, a funcionar da seguinte forma:  
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Dinheiro: 8h00m às 11h00m; 

Cheque: 8h00m às 11h00m e 15h00m às 18h30m 

Multibanco: 8h00m às 11h00m e 15h00m às 18h30m 

Transferência Bancária para IBAN: PT50 0010 0000 3905 7060 0017 6 (Agradecemos a entrega do 
comprovativo de pagamento na secretaria) 

Após o pagamento da mensalidade será entregue, mensalmente, o respetivo recibo de quitação, que serve 
para fins de IRS. O valor da Mensalidade será de acordo com o montante estipulado pela aplicação da 
tabela de mensalidades em vigor. 

2-  Caso os Encarregados de Educação não cumpram os prazos estipulados no número anterior, por 
deliberação da direção serão aplicadas as seguintes penalizações: 

a)  Acréscimo de 10% da mensalidade entre o 11º e o 20º dia inclusive; 

b)  Acréscimo de 20% da mensalidade entre o 21º e o último dia útil do mês; 

Os pagamentos reportam-se a 12 (doze) meses sendo o mês de Agosto dividido em 11 (onze) frações.  

3- O não pagamento da mensalidade implica a suspensão da frequência da criança, depois de 
absorvido o mês relativo ao pagamento da mensalidade seguinte, e após avisado por escrito. 
 

4-  O presente contrato pode ser denunciado a todo o tempo por iniciativa do 2º Outorgante com 
antecedência mínima de 30 dias,  

5- O presente contrato pode ser denunciado pelo 1º Outorgante mediante motivo justificativo com a 
antecedência de 30 dias. 

6- O presente contrato caduca com a falta de pagamento duma prestação, e após notificação 
efetuada pelo 2º Outorgante ao 1º Outorgante através de carta registada com aviso de receção, 
para pagamento dos valores em mora, num prazo de 7 dias seguidos a contar da data da receção 
da notificação. 
 

7- O seguro da criança será em conformidade com o aplicado pela Companhia de Seguros, que será 
pago anualmente. 
 

8- A realização de atividades extracurriculares poderá implicar o pagamento de uma quantia 
correspondente às despesas de deslocação e entrada no respetivo local de visita. 
 

 

NORMA XV 

Tabela de Comparticipações/Precário das Mensalidades 

1- A tabela de comparticipações familiares é calculada/o de acordo com a legislação em vigor e 
encontra-se afixada em local visível. 
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2- De acordo com o disposto na Circular Normativa n.º4, de 16/12/2014, da Direção Geral da Ação 
Social (DGAS), o cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo 
com a seguinte forma: 

 
Na Circular nº 4, a fórmula é RC= (RAF-D) : N  

Sendo que: 

RC= Rendimento Per Capita  

RAF= Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar  

D= Despesas fixas  

N= Número de elementos do agregado familiar 

 

3- 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 mantém-se 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 carácter temporário), designadamente: 
 
a) Cônjuge, ou pessoa em união de facto há mais de 2 anos; 
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; 

f) Para efeitos de determinação do montante de rendimentos do agregado familiar (RAF), 
consideram-se os seguintes rendimentos: 

g) Do trabalho dependente; 
h) 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), 

i) 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; 

j) De prestações sociais (exceto as atribuídas por encargos familiares e por deficiência) 
 

k) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de 
licenciatura) 

 
l) 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 
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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 actualizada, ou da certidão de teor matricial ou do documento que titule a aquisição, 
reportado a 31 de dez, do ano relevante. Esta disposição não se aplica ao imóvel destinado a 
habitação permanente do requerente e respectivo 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. 
 

 
m) 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 requerente ou de outro elemento do agregado, à data de 31 de dezembro do ano 
relevante, considera-se como rendimento o montante resultante da aplicação de 5%.  

 

n) Outras fontes de rendimento (exceto os apoios decretados para menores pelo tribunal, no 
âmbito das medidas de promoção em meio natural de vida). 
 

 4. Para efeito da determinação do montante de rendimento disponível do agregado familiar, 
consideram-se as seguintes despesas fixas: 

 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;  

e) Comparticipação nas despesas na resposta social ERPI relativo a ascendentes e outros 
familiares. 

 

5.As crianças que tenham irmãos a frequentar o JIPP terão direito a um desconto de 10% no 
irmão mais novo nas comparticipações mensais. 

 

6 - Tabela de Mensalidades - Extensões de Horário e Interrupções Letivas 

 

(Consultar Tabela no ANEXO I) 

a) É feita mediante a apresentação da declaração de IRS, respetiva nota de liquidação ou outro 
documento probatório 
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b)  Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimentos, após diligencias 
complementares, tendo por base os comprovativos da situação económica ou a falta de entrega 
dos documentos probatórios, a Instituição convenciona um montante de comparticipação até ao 
limite da comparticipação familiar máxima, não ultrapassando o custo médio real por utente, 
 

7. A prova das despesas fixas é feita mediante apresentação dos documentos comprovativos; 

8. Em caso de alteração à tabela em vigor os encarregados de educação serão devidamente informados da 
mesma e da data em que passa a vigorar; 

9.Quando existe um período de ausência por motivos de doença, haverá lugar a uma redução no valor da 
alimentação (1,00€/dia); 

10. As comparticipações familiares são revistas anualmente no início do ano letivo, ou sempre que 
ocorram alterações, designadamente no rendimento per capita. 

NORMA XVII 

Refeições, Saúde, Higiene e Acidentes 

1- Refeições 
 
1.1 As crianças terão que vir de manhã já com o pequeno-almoço tomado. 
1.2 O regime alimentar tem em conta as necessidades relativas às diferentes fases de 

desenvolvimento das crianças, sendo a alimentação variada, bem confecionada e adequada 
quantitativa e qualitativamente à idade das crianças, sendo que todas as refeições são 
confecionadas na Instituição. 

1.3 As ementas são elaboradas pela responsável da cozinha, semanalmente, e afixadas em local 
visível. 

1.4 Em caso de regime provisório de dieta, a mesma será facultada à criança durante 2 dias sem 
prescrição médica, devendo os pais comunicar com a devida antecedência. Nos dias 
seguintes, só será dada dieta á criança com a apresentação de prescrição médica.  

1.5 Os pais ou encarregados de educação devem avisar a instituição sobre eventuais alergias ou 
contraindicações de qualquer alimento com o comprovativo médico. Caso a instituição a 
instituição não tenha condições para oferecer um substituto ao alimento em causa, serão 
encontrados alternativas com os respetivos encarregados de educação. 

1.6 O horário das refeições é o seguinte: 
• Almoço: 12h30 
• Lanche:16h00 
 

1.7 O valor estipulado para o almoço é de 1,00€/dia, sendo cobrado à parte da mensalidade. 
 
 

2- Saúde 
 
2.1 Sempre que seja detetado que um aluno se encontre doente, será contactado o respetivo 
encarregado de educação para que tome as providências julgadas necessárias. 
2.2 O encarregado de educação deverá dar ou não à instituição, autorização para ser 
administrado um antipirético Ben-u-ron ou equivalente caso a temperatura do corpo do seu 
educando seja superior a 38ºC. 
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2.3 Para um aluno que esteja ausente da Instituição por motivos de saúde, e de acordo com o 
Diário da República, 1ª série-nº13-18 de Janeiro de 2008, os procedimentos são os seguintes: 
 
 - Se o aluno faltar por motivo de doença: 
“a)… devendo ser declarada por médico se determinar impedimento superior a cinco dias 

úteis;” Se a criança melhorar antes dos 5 dias poderá entrar sem declaração médica. Todavia, 
será importante que os encarregados de educação tenham consciência que as crianças estando 
fragilizadas, em termos de saúde, estarão mais suscetíveis a contrair outras doenças ou agravar o 
seu estado de saúde. 
 - No caso de uma criança contrair uma doença infecto-contagiosa: 
“b)…após isolamento profilático…só poderá regressar à escola…com declaração da autoridade 
sanitária competente.” 
2.4 Sempre que seja previsível a existência de riscos à propagação de doenças ou parasitas, a 
Direção tomará as medidas que considere necessárias e adequadas. 
2.5 Quando a criança vai medicada para a instituição tem de ser portadora da respetiva 
prescrição médica (fotocópia), ou de um termo de responsabilidade a solicitar na Receção da 
instituição, devidamente preenchida e assinada pelo Encarregado de Educação. A medicação 
deve estar devidamente identificada com o nome da criança. 
2.6 Os Encarregados de Educação deverão entregar a medicação na receção da instituição, que 
será posteriormente entregue na respetiva sala. 
 
 

3- Higiene 
3.1 Os alunos deverão frequentar as instalações do JIPP em perfeitas condições de higiene 
pessoal. 
3.2 As garrafas de água deverão vir devidamente identificadas. 
 

4- Acidentes 
Em caso de acidentes com o aluno, o JIPP assegura: 
a) Tratamento imediato de pequenos acidentes através de prestação de primeiros socorros; 
b) Acompanhamento dos alunos sinistrados à urgência, assegurando o bem estar e a segurança 
da criança (salvo indicação em contrário do encarregado de educação); 
c) Comunicação do facto ocorrido ao encarregado de educação, logo que possível. 
 

NORMA XVIII 

Atividades/Serviços Prestados 

A partir do tema do Projeto Educativo do JIPP, as atividades pedagógicas serão programadas durante o 
ano, no sentido do desenvolvimento da criança e tendo em conta a sua formação holística. 

O projeto pedagógico tem por base princípios da pedagogia interativa e princípios educativos assentes 
numa forte componente de cuidados associados à intencionalidade educativa. Surge a partir do 
diagnóstico das características do grupo e características sociofamiliares e ainda a partir dos interesses e 
necessidades, adequado em termos linguísticos, sociais, e culturais, procurando reconhecer as crianças 
como seres únicos e individuais. 

NORMA XIX 
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Passeios e Deslocações 

1. A organização de passeios ou deslocações promovidas pelo estabelecimento serão comunicadas 
com a devida antecedência aos encarregados de educação, sendo que as crianças só poderão 
participar nestas atividades quando acompanhadas de documento assinado que autorize a sua 
participação e se satisfizerem as recomendações e solicitações da educadora de infância. 
 

2. A realização de passeios poderá implicar o pagamento de uma quantia correspondente às 
despesas de deslocação e entrada no respetivo local de visita. Para visitas na proximidade da 
instituição, os encarregados de educação deverão dar ou não autorização no ato da Renovação ou 
da Inscrição.  
 

 

3. Todas as crianças poderão frequentar a época balnear durante 10 dias úteis por ano. A data e o 
custo serão anunciados anualmente até 31 do mês de Março, bem como as normas específicas de 
frequência. 
 

a. Neste período, todas as crianças que frequentam a época balnear que por motivos de 
doença clinicamente justificada, poderão frequentar o JIPP a partir das 8h00m. 
Contudo, os encarregados de educação por questões logísticas deverão avisar o JIPP às 
8h00m. 

NORMA XX 

Quadro de Pessoal 

1. O quadro de pessoal deste estabelecimento encontra-se afixado em local bem visível, contendo a 
indicação do número de recursos humanos (direção técnica, equipa técnica, pessoal auxiliar), 
formação e conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação/normativos em vigor. 
 

2. Para permitir uma compreensão mais fácil da orgânica interna da Instituição encontra-se afixado, 
no hall da Instituição, o Organograma. 

 

 

NORMA XXI 
Direção Técnica 

 
À Direção Técnica deste estabelecimento compete efetuar a gestão técnica e pedagógica da 
instituição. A Coordenação do JIPP está a cargo da educadora Dra. Ema Riscado. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DIREITOS E DEVERES 

 
 

NORMA XXII 
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Direitos dos clientes 
 

São direitos dos clientes: 
• Ambiente acolhedor e a um clima favorável às suas aquisições e ao seu bom desenvolvimento; 
• Respeito total por parte de toda a comunidade educativa; 
• Oportunidades iguais para um desenvolvimento equilibrado e harmonioso; 
• Ver salvaguardada a sua segurança na creche e respeitada a sua integridade física; 
• Usufruir de um contexto adaptado que lhe permite desenvolver-se física, psíquica, social e 
intelectualmente em harmonia com as suas capacidades e interesses; 
• Cultivar valores de respeito e cooperação 
• É permitir aos pais e/ou encarregados de educação consultar o PDI (Plano de Desenvolvimento 
Individual) do seu educando.  

 
 
 

NORMA XXIII 
Deveres dos clientes 

 
São deveres dos clientes: 
• Ser assíduo e pontual; 
• Adquirir hábitos sociais elementares; 
• Adquirir hábitos de higiene e de alimentação, promotores de saúde; 
• Aprender a respeitar normas e regras estabelecidas na Instituição; 
• Usar calçado próprio e vestuário prático; 
 

NORMA XXIV 
Direitos da Entidade Gestora do Estabelecimento/Serviço 

 
São os direitos da entidade gestora do estabelecimento: 
• Direito a ser respeitado; 
• Direito a ser apoiado no exercício das suas funções; 
• Direito a ser informado de qualquer ocorrência ou incidentes relacionados com o utente; 
• Direito a um horário que, sem prejuízo das disposições legais, possa ser o mais ajustado ao 
cumprimento das suas funções e necessidades do cliente e /ou encarregado de educação; 
• Colaborar na definição de critérios justos e objetivos para a avaliação periódica de serviço do 
pessoal, com vista à sua promoção. 
 

 
 

NORMA XXV 
Deveres da Entidade Gestora do Estabelecimento/Serviço 

 
São os deveres da entidade gestora do estabelecimento: 
• Planificar as atividades lúdicas e pedagógicas, rotinas e outros serviços; 
• Promover a elaboração e cumprimento dos projetos: 
 - Projeto Educativo; 
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 - Projeto Pedagógico; 
 - Plano Anual de Atividades. 
• Zelar pela qualidade de ensino; 
• Zelar pela educação e bem-estar e segurança da criança; 
• Realizar reuniões pedagógicas periódicas e sempre que seja necessário com pessoal docente e 
não docente; 
• Reunir com a Direção sempre que uma das partes considerar necessário ou a situação assim o 
exija; 
• Promover reuniões periódicas com os encarregados de educação. 
 
 
 

NORMA XXVI 
Depósito e Guarda dos Bens dos Clientes 

 
 
Nenhuma criança deverá trazer objetos de casa, como brinquedos, etc., (a não ser que seja dada 
autorização para tal), nem objetos de ouro, nomeadamente fios que, para além de serem objetos 
de valor, podem pôr em causa a sua segurança. 
As mudas de roupa, medicação ou quaisquer objetos pessoais serão guardados, devidamente 
identificados. 

 

 
NORMA XXVII 

Interrupção da Prestação de Cuidados por Iniciativa do Cliente 
 

 
Sempre que os pais/encarregados de educação queiram rescindir o Contracto de Prestação de 
Serviços, deverão fazê-lo em impresso próprio com o mínimo de 30 dias de antecedência, caso 
contrário, será cobrada a mensalidade completa. 
 

 
NORMA XXVIII 

Contrato 
 

Nos termos da legislação em vigor, entre cliente ou seu representante legal e a entidade gestora 
do estabelecimento deve ser celebrado, por escrito, um contrato de prestação de serviços. 
 

 
 

NORMA XXIX 
Cessação da Prestação de Serviços por Facto Não Imputável ao Prestador 
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É possível cessar a prestação de serviços por iniciativa do cliente – por denúncia, por morte, 
tendo em consideração que as consequências, bem como prazos para esse efeito, serão em 
função da situação. 

 
 

NORMA XXX 
Livro de Reclamações 

 
 
Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento possui livro de reclamações, que poderá 
ser solicitado junto da Secretaria, sempre que desejado. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

NORMA XXXI 
Alterações do Regulamento 

 
Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis dos estabelecimentos ou das 
estruturas prestadoras de serviços deverão informar e contratualizar com os clientes ou seus 
representantes legais sobre quaisquer alterações que sejam necessárias implementar ao presente 
regulamento com a antecedência mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em 
vigor, sem prejuízo do direito à resolução do contrato a que a este assiste. 
 
Estas alterações deverão ser comunicadas à entidade competente para o 
licenciamento/acompanhamento técnico da resposta social. 
 
 
 
 

NORMA XXXII 
Integração de Lacunas 

 
Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela entidade proprietária do 
estabelecimento/serviço, tendo em conta a legislação/normativos em vigor sobre a matéria. 
 
 
 
 
 

 
NORMA XXXIII 

Disposições Complementares 
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1- Inicio das Atividades 
• O ano letivo 2018/2019 iniciar-se-á a 3 de Setembro de 2018. 
 

2- Encerramento 
• Sábados, Domingos e Feriados Nacionais; 
• 3ª Feira de Carnaval; 
• 13 de Junho por troca do feriado Municipal de Odivelas; 
• 24 de Dezembro 
• 31 de Dezembro 
• 2 de Setembro para limpeza geral da instituição. 
 
para limpeza geral da Instituição. 
Caso existam outros dias que o infantário encerre, os encarregados de educação serão 
informados com a antecedência mínima de 8 dias, salvo casos excecionais não previstos, tal 
como abastecimento geral de água, entre outras situações que impossibilitem a abertura da 
instituição. 
 

3- Seguro 
• Todas as crianças estão cobertas por seguro que é obrigatório e cujo montante será pago no 
momento da inscrição. 

 
NORMA XXXIII 
Entrada em Vigor 

 
 

O presente regulamento entra em vigor a 01 de Setembro de 2018. 
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Anexo I 
 
 

1- Tabela de Mensalidades - Extensões de Horário e Interrupções Letivas 

 

ESCALÃO 

PERCENTAGEM 

 SOBRE R.M.M. 
VALOR PER CAPITA 

(€) 

 

(%) 

1 Até 30% Até 174,00 € 10 % 

2 30% a 50% De 174,01 € a 290,00 € 12 % 

3 50% a 70% De 290,01 € a 406.00 € 15 % 

4 70% a 100% De 406,01 € a 580,00 € 18 % 

5 100% a 150% De 580,01 € a 870,00 € 20 % 

6 Superior a 150% Superior a 870,01 € 21 % 

 
 
 
 

2 –  O valor de Inscrição/Renovação – 50,00€ 
 

3 -   O seguro Escolar – 15,00€ 
 

 

 

 


