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REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA 
DO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNÍCIPIO DE 

CASCAIS 

 

  

O JARDIM-DE-INFÂNCIA DO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNÍCIPIO 

DE CASCAIS, aqui designado por estabelecimento, é um equipamento de educação pré-escolar, inscrito 

na Rede Nacional de Educação sob o n.º 502480, destinado exclusivamente a filhos e netos dos sócios 

do Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais. 

 

O presente equipamento é uma resposta social de natureza socioeducativa, para acolher crianças dos 

três aos cinco anos de idade, vocacionado para o apoio à criança e à família e rege-se pelas seguintes 

normas: 

  

Primeira 

(Objetivos)  

São objetivos do Jardim-de-infância, nomeadamente: 

1. Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva 

e física, através de estímulos com vista à descoberta de si mesmo, e do mundo que o rodeia, 

privilegiando um acompanhamento individualizado; 

2. Colaborar estritamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o 

processo evolutivo das crianças; 

3. Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência assegurando 

o seu encaminhamento adequado. 

 

Segunda 

(Objetivos do Regulamento) 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

1. Promover o respeito pelos direitos das crianças, nomeadamente da sua dignidade e intimidade da 

vida privada; 

2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do estabelecimento/estrutura 

prestador de serviços; 

3. Promover a participação ativa dos clientes e/ou seus representantes legais ao nível da gestão desta 

resposta social. 

 

Terceira 

(Condições de Admissão) 

São condições de admissão das crianças: 

1. Ter idade compreendida entre os 3 e os 5 anos; 

2. Efetuar a inscrição e respetivo pagamento. 

 

A admissão de crianças portadoras de deficiência carece de avaliação e parecer prévio positivo por parte 

de técnicos e especialistas, salvaguardando também a existência de pessoal e dos meios necessários e 

específicos às suas necessidades. 
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Quarta  

(Da Inscrição) 

1) Para efeitos de admissão, o encarregado de educação ou representante legal deverá proceder ao 

preenchimento de uma ficha de inscrição, devendo fazer prova das declarações efetuadas, mediante 

a entrega de cópia dos seguintes documentos: 

 

a) Cartão de Cidadão ou Cédula Pessoal da criança e do encarregado de educação ou 

representante legal; 

b) Boletim de vacinas, com as vacinas em dia; 

c) Informação sobre alergias, intolerâncias alimentares e/ou da necessidades de dietas 

específicas; 

d) Identificação do Médico de Família; 

e) Cartão de utente do serviço Nacional de Saúde ou de qualquer outro subsistema a que a 

criança pertença; 

f) Contactos telefónicos do Encarregado de Educação ou representante legal da criança; 

g) Documentos comprovativos do rendimento do agregado familiar, nomeadamente a última 

declaração de IRS e respetiva nota de liquidação, bem como, os dois últimos recibos de 

vencimento; (a) 

h) Documento comprovativo das despesas fixas mensais com o arrendamento ou prestação 

mensal devida pela aquisição de casa própria; 

i) Certidão de sentença judicial de regulação do poder paternal, sempre que necessário. 

 

(a): Caso o agregado familiar não se enquadre na alínea g) e beneficie, entre outras, das seguintes 

situações: rendimento social de inserção, fundo de desemprego, baixa clínica, reforma/pensão ou se 

encontre desempregado, deverá comprovar, documentalmente, a respetiva situação, fazendo prova dos 

rendimentos que aufere. 

 

2) No ato de inscrição será efetuado o pagamento de €18,00 (dezoito euros),que será deduzido na 1.ª 

mensalidade. 

 

Quinta  

(Admissão/Critérios de Admissão) 

1. A admissão da criança é da responsabilidade da Direção do CCD. 

2. As vagas são preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, podendo a Direção do CCD considerar 

eventuais situações especiais do agregado familiar, tendo especialmente em conta situações de risco 

para a criança. 

3. São critérios prioritários de admissão: 

a) A frequência da criança no jardim-de-infância no ano anterior; 

b) A frequência de irmão no jardim-de-infância; 

c) Os filhos dos sócios gozam de preferência sobre os netos dos sócios.  
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4. Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vagas, deverá ser comunicado ao 

encarregado de educação ou representante legal da criança a posição que este ocupa na lista de 

espera. 

5. A ordenação da lista de espera respeitará os mesmos critérios indicados para a admissão. 

  

Sexta 

(Desistência da Frequência dos Serviços) 

Em caso de desistência da frequência dos serviços do jardim-de-infância, o encarregado de educação 

ou representante legal da criança deverá comunicar esse facto, por escrito ao responsável do jardim-

de-infância, com uma antecedência mínima de trinta dias, relativamente à data da desistência. 

   

Sétima  

(Das Instalações)  

O Jardim-de-Infância está situado na Praceta Capitão Mouzinho de Albuquerque, em Cascais e as suas 

instalações são compostas por: área administrativa; área de refeições – refeitório, cozinha, despensa; 

área de higiene; dormitório e salas de atividades. 

 

Oitava 

(Calendário e Horários de Funcionamento) 

1. O Jardim-de-infância funciona de segunda a sexta-feira, entre 4 de setembro a 14 de Agosto.  

2. O horário de funcionamento é o seguinte:   

a) Abertura às 07:30 

b) Acolhimento das Crianças: 8h às 10h. 

c) Componente letiva: 10h às 16 h. 

d) Componente de apoio à família: 16h às 18h00. 

3. Não é permitida a entrada de crianças depois das 10h, salvo motivo devidamente justificado. 

4. No início do ano letivo será disponibilizado o respetivo calendário, com indicação dos períodos de 

pausa letiva. 

5. O equipamento educativo encerra, obrigatoriamente, nos seguintes dias: De 15 a 31 de agosto, 24, 

26 e 31 de dezembro; Dia de Carnaval; 5.ª- feira Santa e 2 (dois) dias para formação, em data a 

definir.  

 

Nona 

(Atendimento) 

1. As crianças serão recebidas numa sala de acolhimento, pelos colaboradores do jardim-de-infância 

responsáveis para esse fim. 

2. Relativamente à saída das crianças do jardim-de-infância, estas nunca poderão ser entregues a 

pessoas estranhas, sem prévia autorização dos encarregados de educação ou responsáveis legais. 

Qualquer autorização de saída deve ser indicada na ficha de inscrição e facultada uma cópia do 

respetivo documento de identificação da pessoa autorizada. 

3. A equipa pedagógica está disponível para receber os encarregados de educação ou responsáveis 

legais da criança, mediante marcação prévia, todos os dias da semana, entre as 12 às 16 horas. 
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4. Haverá reuniões periódicas com os encarregados de educação ou responsáveis legais para estes 

serem informados do desenrolar de todas as atividades, e em conjunto definirem formas de 

participação nas mesmas. 

Décima 

(Condições de transporte) 

1. As crianças deverão ser pontuais nos locais e horas indicados sob pena de não usufruir do mesmo. 

2. Os pais que se atrasarem na hora da recolha, nos locais dos autocarros ou no próprio jardim-de-

infância, ficarão sujeitos a uma multa de €5. 

3.  Em caso de reincidência deverá o mesmo ser analisado pela direção do CCD, em conjunto com a 

direção pedagógica, podendo ser suspenso o serviço de transporte. 

 

Décima Primeira 

(Pagamento de Mensalidades)  

1. A mensalidade deverá ser paga até ao dia 5 (cinco) de cada mês.  

2. O não cumprimento deste prazo, implicará o pagamento de um adicional de 10 (dez) euros. 

3. O não pagamento da mensalidade implicará a avaliação da frequência de criança no 

estabelecimento.  

4. A mensalidade poderá ser paga através de transferência bancária, cheque ou numerário. 

5. Em caso de pagamento por transferência bancária deverá ser entregue comprovativo do mesmo. 

6. O pagamento por cheque ou numerário é efetuado preferencialmente na sede do CCD ou, em caso 

de impossibilidade, no jardim-de-infância. 

 

Décima Segunda  

(Preçário de Mensalidades/Tabela de Comparticipações) 

1. A mensalidade de frequência do jardim-de-infância, tendo por referência não haver lugar à 

comparticipação da entidade empregadora, é de €300,00 (trezentos euros) 

2. A tabela de comparticipação encontra-se anexa ao presente regulamento e da qual faz parte 

integrante.  

3. O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 
                                                                           R = RF – D   
                                                                                        N 
Sendo que: R = Rendimento per capita; RF = Rendimento mensal ilíquido; D = Despesas fixa; N = 

Número de elementos do agregado familiar. 

4. O rendimento mensal ilíquido é o duodécimo da soma da totalidade dos rendimentos auferidos. 

5. No que respeita às despesas mensais fixas, considera-se para o efeito o valor da renda de casa ou 

de prestação mensal devida pela aquisição de habitação própria, até o limite máximo de €350 

(trezentos e cinquenta euros); 

6. A comparticipação familiar mensal é efetuada no total de 12 mensalidades, sendo que o valor 

máximo da mensalidade é de €197 (cento e noventa e sete euros). 
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7.  A direção do CCD poderá reduzir o valor ou suspender o pagamento da mensalidade, sempre que, 

através de uma cuidada análise socioeconómica do agregado familiar, se conclua a sua especial 

onerosidade ou impossibilidade. 

8.  Poderá, ainda haver redução em caso de doença devidamente comprovada nos seguintes limites: 

 1º mês – 25% da mensalidade 

 2º mês – 50% da mensalidade 

 3º mês – isento da mensalidade 

9.  As reduções previstas no ponto anterior, só serão efetuadas, mediante prévia solicitação do 

encarregado de educação, junto da direção do CCD. 

10. Nos casos em que se verifique a frequência de mais de uma criança do mesmo agregado familiar, 

a comparticipação será reduzida até 10% para a segunda criança e até 20% para as restantes. 

 

Décima Terceira  

(Revisão da Comparticipação Familiar) 

1. A revisão da comparticipação familiar é realizada no início de cada ano letivo; 

2. Extraordinariamente, e em caso de comprovada alteração da situação económica do agregado 

familiar, a comparticipação familiar serão ajustadas em conformidade; 

3. O encarregado de educação ou representante legal da criança têm o dever de informar de quaisquer 

alterações aos seus rendimentos, que interfiram com a definição e revisão da respetiva 

comparticipação familiar. 

 

Décima Quarta  

(Das Refeições) 

1.  O serviço de alimentação contempla as seguintes refeições diárias: 

             1.1.   Almoço; 

              1.2.   Lanche. 

2.  As ementas serão afixadas, semanalmente, em local visível. 

3.  A alimentação será ajustada a alergias alimentares, a intolerâncias alimentares. 

4. Sempre que alguma criança, por motivo de saúde, necessite de fazer dieta a sua solicitação deverá 

ser comunicada até às 9h.30. 

 

Décima Quinta  

(Atividades/ Serviços Prestados) 

As atividades desenvolvidas no jardim-de-infância estão de acordo com o projeto educativo do mesmo. 

 

 Décima Sexta  

(Normas Gerais referentes aos serviços prestados) 

Sem prejuízo das regras genericamente na norma anterior, nas instalações do jardim-de-infância: 

1. É obrigatório o uso de bata, conforme modelo aprovado. 

2. Os objetos de uso diário deverão ser marcados com o nome da criança. 
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3.  O uso de adornos (fios, brincos, anéis, entre outros) não é permitido, nos casos em que os 

responsáveis dos serviços entendam que tais objetos constituam um fator de risco para o próprio 

ou para os outros; 

4. O estabelecimento não se responsabiliza por brinquedos, adornos ou quaisquer outros objetos que 

a criança leve, independentemente do seu valor. 

 

Décima Sétima 

(Organização Pedagógica) 

1. O jardim-de-infância é coordenado por um educador nomeado pela direção e que assegura a 

execução das linhas orientadoras e de coordenação definidas pela equipa pedagógica. 

2. Cada sala funciona sob a responsabilidade de um educador que dirige e orienta as funções da 

respetiva auxiliar de ação educativa. 

 

Décima Oitava 

(Direitos dos Clientes (crianças) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os clientes do jardim-de-

infância têm ainda os seguintes direitos: 

1. Igualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, nacionalidade, idade, sexo ou 

condição social; 

2. Serem tratados com delicadeza, afetividade e competência pelos educadores e demais 

colaboradores; 

3. Utilizar os equipamentos do estabelecimento disponíveis para a respetiva sala de atividades e 

espaços de recreio; 

4. Terem acesso a um conjunto de atividades educativas adequadas às suas idades, interesses e 

necessidades de forma a proporcionar o desenvolvimento global (nível cognitivo, psicomotor e sócio 

afetivo); 

5. Receberem cuidados adequados de higiene, segurança e alimentação; 

6. Terem uma alimentação cuidada e diversificada de modo a satisfazer as necessidades próprias da 

sua idade; 

7. Respeito pela sua identidade pessoal e reserva da intimidade da vida privada e familiar; 

8. Não estar sujeito a coação física e/ou psicológica. 

  

Décima Nona 

(Direitos dos Encarregados de Educação e/ ou responsáveis legais) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os encarregados de educação 

ou responsáveis legais têm ainda os seguintes direitos: 

1. Ser informado e participar em todas as situações relacionadas com as suas crianças sejam de 

natureza pedagógica ou outras; 

2. Ser atendido individualmente pelos responsáveis do jardim-de-infância; 

3. Apresentar aos responsáveis de serviços ou à direção quaisquer problemas, críticas ou sugestões 

que considerem necessárias ou pertinentes; 

4. Consultarem o processo individual das crianças. 
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Vigésima 

(Deveres dos Clientes) 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste Regulamento, os clientes do jardim-de-

infância têm ainda os seguintes deveres: 

1. Cumprir as normas de acordo com o estipulado neste Regulamento Interno; 

2. Cumprir os horários fixados; 

3. Serem corretos e educados nos contactos a estabelecer com todos os colaboradores do 

equipamento; 

4. Ao entrar nas instalações do jardim-de-infância, a criança deverá ser acompanhada por um adulto 

e entregue, diretamente, ao colaborador destacado para esse fim; 

5. Pagar pontualmente, nos primeiros cinco dias de cada mês, a comparticipação familiar, as atividades 

extracurriculares ou qualquer despesa extraordinária da responsabilidade do cliente; 

6. Contribuírem pelas formas ao seu alcance para uma educação integral das crianças, colaborando na 

busca de soluções para os eventuais problemas surgidos; 

7. Prestar todas as informações com verdade e lealdade, nomeadamente as respeitantes ao estado de 

saúde da criança; 

8. Informar o responsável do jardim-de-infância sobre aspetos particulares do quotidiano da criança 

ou do seu comportamento e possíveis alterações. 

 

Vigésima Primeira  

(Direitos da Entidade Gestora do equipamento) 

São direitos da entidade gestora: 

1. A lealdade e respeito por parte dos clientes e pessoas próximas; 

2. Exigir o cumprimento do presente Regulamento; 

3. Decidir sobre a admissão dos candidatos a clientes; 

4. Receber as comparticipações mensais e outros pagamentos devidos, nos prazos fixados. 

5. Rever e atualizar as tabelas de comparticipação familiar  

 

Vigésima Segunda  

(Deveres da Entidade Gestora do equipamento) 

São deveres da entidade gestora: 

1. Garantir a qualidade dos serviços prestados; 

2. Garantir a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades dos clientes; 

3. Proporcionar um ambiente pedagogicamente estimulante; 

4. Proporcionar um clima de bem-estar físico e socio afetivo; 

5. Garantir aos clientes a sua individualidade e privacidade; 

6. Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos individuais dos clientes; 

7. Desenvolver as atividades necessárias e adequadas de forma a contribuir para o bem-estar das 

crianças; 

8. Possuir livro de reclamações. 
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Vigésima Terceira  

(Disposições Complementares) 

1. Em caso de doença ou acidente, a equipa pedagógica obriga-se a comunicar imediatamente o facto 

ao encarregado de educação ou responsável legal. 

2. Se necessário, serão promovidas as diligências para o transporte acompanhado da criança ao serviço 

nacional de saúde. 

3. O encarregado de educação ou responsável legal, depois de avisado pelos serviços, conforme 

referido no ponto 1, será responsável pelo devido acompanhamento da criança na unidade 

hospitalar. 

4. Tratando-se de doença infecto-contagiosa a criança não poderá retomar a frequência do jardim-de-

infância sem uma declaração do médico assegurando já não haver perigo de contágio. 

5. A administração de medicação à criança durante o período de permanência no jardim-de-infância 

deverá constar numa ficha que é fornecida aos pais para preenchimento dos seguintes elementos: 

nome do medicamento, horário da toma, posologia, motivo porque lhe foi prescrita a medicação e 

assinatura do encarregado de educação ou representante legal. A administração de antibióticos ou 

similares carece de apresentação de prescrição médica. 

 

Vigésima Quarta  

(Alterações ao Regulamento)  

Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis dos serviços deverão informar os 

encarregados de educação ou representantes legais das crianças sobre quaisquer alterações ao presente 

regulamento com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente à data da sua entrada em 

vigor, sem prejuízo do direito à resolução que a estes assiste. 

 

Vigésima Quinta 

(Integração das Lacunas) 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela entidade gestora do 

estabelecimento/serviço tendo em conta a legislação/normativos em vigor sobre a matéria. 

  

Vigésima Sexta  

(Vigência) 

 

O presente Regulamento foi aprovado em reunião de Direção de 15 de abril 2014 e destina-se a vigorar 

para o ano letivo de 2014/2015. 
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