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REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNÍCIPIO DE CASCAIS 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Identificação do Estabelecimento e sua Natureza 

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

DE CASCAIS, é um estabelecimento de educação pré-escolar. 

2. O presente estabelecimento é uma resposta social de natureza socioeducativa, destinado a 

acolher exclusivamente crianças em idade do ensino pré-escolar, cujo progenitor ou quem 

exerça o poder parental seja sócio efetivo do Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do 

Município de Cascais, adiante designado por CCD, conforme o Artigo 7º dos Estatutos. 

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

as suas instalações são compostas por: salas de atividades, área administrativa, área de 

refeições e cozinha, despensa; área de higiene e recreio exterior. 

 
Artigo 2.º 

Legislação aplicável 

O jardim-de-infância do CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNÍCIPIO DE 

CASCAIS, rege-se pela legislação aplicável às associações particulares com jardim-de-infância, 

normas emanadas pelo Ministério de Educação e por este regulamento interno. 

 

Artigo 3.º 

Objetivos 

Constituem objetivos da Educação Pré-escolar, neste jardim-de-infância, os previstos no artigo 10.º 

da Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, designadamente os seguintes: 

a) 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; 

b) Colaborar estritamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo 

o processo evolutivo da criança; 

c) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades, promovendo a melhor 

orientação e encaminhamento da criança;  

d) Promover o respeito pelos direitos das crianças, nomeadamente da sua dignidade e intimidade 

da vida privada; 

e) Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do estabelecimen-

to/estrutura prestador de serviços; 

f) Promover a participação ativa dos encarregados de educação, ao nível da gestão desta resposta 

social. 
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Artigo 4.º 

Tutela 

A Direção do CCD é o órgão que tutela o jardim-de-infância, a quem compete: 

a) Elaborar o quadro do pessoal e auxiliar; 

b) Estabelecer as normas de admissão do pessoal, em exercício de funções; 

c) Estabelecer e assegurar a aplicação do presente regulamento;  

d) Aprovar o projeto educativo e o plano de atividades do jardim-de-infância; 

e) Representar o jardim-de-infância em todos os assuntos de natureza administrativa e cumprir 

as demais obrigações impostas por lei. 

 

Artigo 5.º 

 Composição de Equipa Educativa e Direção do jardim 

1. A Equipa Educativa é constituída pela Diretora Pedagógica, pelas educadoras e pelas auxiliares 

de ação educativa. 

2. A Direção do estabelecimento é composta pelo representante da entidade titular do jardim-de-

infância e por uma Diretora Pedagógica. 

 

Artigo 6.º  

Diretora Pedagógica 

1. A Diretora Pedagógica é nomeada pela Direção do CCD. 

2. À Diretora Pedagógica compete, para além das funções inerentes à categoria de educadora de 

infância o seguinte: 

a) Elaborar e apresentar à direção o projeto educativo do jardim-de-infância; 

b) Apresentar e coordenar os projetos educativos e pedagógicos, com restante equipa; 

c) Monitorizar o cumprimento dos objetivos do projeto educativo e pedagógico, procedente à 

sua revisão sempre que necessário, coordenar a ação educativa em conjunto com a direção 

do CCD. 
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CAPÍTULO II  

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Artigo 7.º  

Serviços prestados 

1. O jardim-de-infância assegura os seguintes serviços abrangidos pela mensalidade: 

a) Frequência do jardim-de-infância de 2.ª a 6.ª feira, das 7h30 às 18h00, de acordo com o 

calendário escolar anualmente divulgado e atendendo às disposições expostas no capítulo 

VI;  

b) Fornecimento de alimentação, nomeadamente reforço no período da manhã, almoço e 

lanche; 

c) Realização de atividades curriculares com material didático adequado, de acordo com o 

projeto educativo e pedagógico do estabelecimento; 

d) Prestação de cuidados de higiene;  

e) Atendimento das famílias;  

f) Atividades extracurriculares apropriadas às idades. 

2. A criança poderá frequentar ainda atividades extra oferecidas pelo jardim-de-infância, (passeios 

ou outros), mediante o pagamento de um valor associado e após aviso prévio aos pais ou 

encarregados de educação. 

 

 

CAPÍTULO III  

 DIREITOS E DEVERES  

 

Artigo 8.º 

 Direitos e Deveres dos Encarregados de Educação 

 

1. Os Encarregados de educação gozam dos seguintes direitos: 

a) Conhecer o Regulamento Interno;  

b) Usufruir de todos os serviços contratados para o seu educando; 

c) Ser informado sobre o desenvolvimento do seu educando, mediante relatórios escritos 

produzidos pela educadora de infância responsável pela sala; 

d) Ser recebido, mediante agendamento, pela educadora de infância responsável pela sala, 

pela diretora pedagógica ou por qualquer membro da direção do CCD, todos os dias da 

semana, em horário fora da componente educativa; 

e) Ser informado e convidado a participar em todas as situações relacionadas com o seu 

educando, sejam de natureza pedagógica ou outras; 

f) Apresentar quaisquer problemas, críticas ou sugestões que considerem necessárias ou 

pertinentes; 

g) Ser informado de doença súbita ou acidente do seu educando; 

h) Fazer sugestões de melhoria sempre que for pertinente; 

i) Consultarem o processo individual do seu educando. 
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2. Os encarregados de educação têm os seguintes deveres: 

a) Cumprir e aceitar o disposto no presente Regulamento, após seu conhecimento; 

b) Serem corretos e educados nos contactos a estabelecer com todos aqueles que exercem 

funções no jardim-de-infância;  

c) Entregar, diretamente, a criança à auxiliar ou educadora, destacada para esse fim; 

d) Pagar pontualmente, nos primeiros 5 (cinco) dias de cada mês, a comparticipação familiar, 

as atividades extracurriculares ou qualquer despesa extraordinária da sua 

responsabilidade; 

e) Contribuir pelas formas ao seu alcance para uma educação integral das crianças, 

colaborando na busca de soluções para os eventuais problemas surgidos; 

f) Prestar todas as informações com verdade e lealdade, nomeadamente as respeitantes ao 

estado de saúde da criança; 

g) Informar o jardim-de-infância sobre aspetos particulares do quotidiano da criança ou do 

seu comportamento e possíveis alterações. 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

INSCRIÇÕES E ADMISSÃO 

 

Artigo 9.º 

Condições de Inscrição e Admissão 

1. São as seguintes as condições de inscrição e admissão: 

a) Preenchimento da ficha de inscrição, entrega da documentação descrita no ponto seguinte 

e o respetivo pagamento do valor da matrícula. 

b) As vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição, salvaguardando os critérios 

prioritários de admissão ao Jardim-de-infância: 

i. A frequência da criança no ano letivo anterior; 

ii. A frequência de irmão; 

2. No ato de inscrição, para além do respetivo impresso, deverão ser apresentados cópia dos 

seguintes documentos: 

a) Cartão de Cidadão ou documento de identificação legalmente equivalente da criança; 

b) Boletim de vacinas atualizado;  

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

criança pertença; 

d) Cartão de Cidadão ou documento de identificação legalmente equivalente do encarregado 

de educação; 

e) Declaração médica comprovativa de que a criança não é portadora de quaisquer doenças 

infectocontagiosas, e que mencione se for o caso, outros fatores de interesse relacionados 

com a saúde física e mental da criança;  
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f) Documento que especifique, se for o caso, quaisquer cuidados especiais que a criança 

necessite, nomeadamente em relação à alimentação; 

g) Certidão de sentença judicial que determinou a regulação do poder paternal ou de tutela, 

quando aplicável; 

h) Declaração de conhecimento e aceitação do regulamento interno e de compromisso ativo 

quanto ao seu cumprimento integral devidamente assinado pelo encarregado de educação; 

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

declaração de IRS e respetiva nota de liquidação; 

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

pela aquisição de casa própria; 

k) Horário de trabalho dos encarregados de educação. 

3. É fundamental que a ficha da criança esteja sempre atualizada. Qualquer alteração deverá ser 

comunicada à direção pedagógica do estabelecimento com a maior brevidade possível. 

4. A responsabilidade pelo preenchimento incorreto de quaisquer dos campos de ficha é da inteira 

responsabilidade do seu subscritor. 

5. Com a entrega da documentação deverá ser paga a matrícula. 

6. Não será aceite a renovação da matrícula caso existam dividas por regularizar. 

7. O valor da matrícula não é reembolsável em caso de desistência. 

8. Em caso de desistência da frequência dos serviços do jardim-de-infância o encarregado de 

educação deverá comunicar esse facto, por escrito à diretora pedagógica, com uma 

antecedência mínima de 30 (trinta dias), relativamente à data da desistência. 

9. A Direção do CCD reserva-se o direito de, excecionalmente, e com a devida justificação, utilizar 

critérios diferentes dos referidos na alínea b) do n.º 1, tendo especialmente em conta situações 

de risco para a criança. 

10. Caso não seja possível proceder à admissão, por inexistência de vagas, é comunicado ao 

encarregado de educação a posição que este ocupa na lista de espera. 

11. A ordenação da lista de espera respeitará os mesmos critérios indicados para a admissão. 
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CAPÍTULO V  

COMPARTICIPAÇAO NAS MENSALIDADES 

 

Artigo 10.º  

Mensalidades e Formas de Pagamentos 

1. As mensalidades são determinadas pela Direção do CCD e divulgadas durante o período das 

inscrições. 

2. As mensalidades entram em vigor no período de cada ano letivo, sendo revistas anualmente. 

3. As mensalidades, no total de 12, correspondem ao pagamento da mensalidade do mês de 

agosto, que é obrigatório. Esta mensalidade é repartida em prestações, sendo que, cada uma 

destas prestações, é paga conjuntamente com cada uma das 11 mensalidades. 

4. As mensalidades são pagas até ao dia 5 (cinco) de cada mês. O não cumprimento deste prazo, 

implica o pagamento de um adicional de 10 (dez) euros. 

5. O não pagamento da mensalidade implicará a avaliação da continuidade de frequência da 

criança no estabelecimento.  

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

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

mesmo. 

8. O pagamento por cheque ou numerário é efetuado, preferencialmente nos serviços 

administrativos do CCD. Em caso de impossibilidade, poderá a mensalidade ser paga no jardim-

de-infância, após autorização prévia do CCD. 

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

integrante.  

10. 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. 

11. 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 20% para as 

restantes. 

 

Artigo 11.º  

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, depois de submetida à aprovação da Direção, a comparticipação familiar poderá ser 

ajustada em conformidade, com produção de efeitos à data da entrega dos documentos. A 

mensalidade de agosto será sujeita à mesma fórmula de cálculo.  

3. O encarregado de educação tem o dever de informar de quaisquer alterações aos seus 

rendimentos, que interfiram com a definição e revisão da respetiva comparticipação familiar. 

4. Na situação de desemprego é obrigatório efetuar prova do mesmo, com periocidade trimestral. 
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CAPÍTULO VI 

 FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 12.º  

Horário de funcionamento 

1. Para efeitos de frequência das crianças o Jardim-de-infância funciona durante o ano, de 

segunda a sexta-feira, com abertura às 07H30m e encerramento às 18h00, seguindo a 

seguinte distribuição horárias:  

 7H30 às 9H00 – Apoio à família; 

 9H00 às 12.00 e das 13.00 às 15H00 - Componente educativa; 

 15H00 às 18H00 – Atividades de animação e apoio à família. 

2. Não é permitida a entrada de crianças depois das 9H30, salvo por motivo devidamente 

justificado. 

3. As crianças devem gozar de um período de 30 dias de férias, mesmo que intercaladas ao longo 

do ano letivo. 

4. O horário de permanência de uma criança para além da componente educativa é definido de 

acordo com o horário de trabalho dos pais. 

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

 Reforço a meio da manhã; 

 Almoço; 

 Lanche. 

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

7. A alimentação será ajustada a alergias alimentares e a intolerâncias alimentares. 

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

deverá ser comunicada até às 9h30. 

 

Artigo 13.º  

Receção e entrega das crianças, saúde, higiene e medicamentos 

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

ou pela educadora de infância da sala. 

2. As crianças só poderão ser entregues aos pais ou a outras pessoas devidamente autorizadas, 

devendo ser facultada uma cópia do respetivo documento de identificação da pessoa 

autorizada. 

3. Nos casos em que haja restrições ao contato dos progenitores com a criança, por documento 

comprovativo legal, este será observado até alteração da respetiva ordem. 

4. A criança só deverá permanecer no jardim-de-infância enquanto estiver de perfeita saúde. 

5. É expressamente proibida a entrada de crianças que apresentem sintomas de doença infecto-

contagiosas, febre, diarreia, vómitos. Neste caso serão contactados os pais ou encarregados 

de educação que terão de os vir recolher. 
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6. 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. 

7. A administração de medicação à criança durante o período de permanência no Jardim de 

Infância depende de prescrição médica, deve constar numa ficha com o preenchimento dos 

seguintes elementos: nome do medicamento, horário da toma, posologia e assinatura do 

encarregado de educação. A administração de antibióticos ou similares carece, igualmente de 

apresentação de prescrição médica. 

 

Artigo 14.º  

Vestuário e outros objetos 

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

2. Os objetos de uso diário deverão ser marcados com o nome da criança. 

3. O uso de adornos (fios, brincos, anéis, entre outros) não é permitido, nos casos em que a 

equipa educativa entenda 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 seja portadora, independentemente do seu valor. 
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CAPÍTULO VII  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Artigo 15.º  

 Cumprimento do regulamento  

1. A frequência do jardim-de-infância por parte da uma criança implica a aceitação do presente 

regulamento e o seu integral cumprimento. 

2. Todas a situações não previstas neste regulamento serão analisadas, caso a caso, pela direção 

do CCD e de acordo com a legislação em vigor. 

3. Serão marcadas reuniões periódicas com a equipa pedagógica e encarregados de educação 

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

formas de participação nas mesmas. 

 

Artigo 16.º  

 Alterações ao Regulamento 

Qualquer alteração ao presente regulamento, durante o ano letivo, deverá ser informada aos 

encarregados de educação, 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. 

 

Artigo 17º 

 Publicitação e Entrada em Vigor 

1. O presente Regulamento entra em vigor a partir do dia 1 de setembro de 2016, sendo revisto 

sempre que a direção do CCD entenda necessário. 

2. O presente não dispensa a consulta da adenda anual, em função do calendário escolar, com 

indicação dos períodos de pausa letiva e encerramento obrigatório. 

3. Em caso de haver necessidade de encerramento por motivos justificados, serão os pais 

avisados, com a devida antecedência (mínimo de 15 dias). 
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ANEXO  

 

ADENDA AO REGULAMENTO DO JI DO CCD - ANO LETIVO 2016/2017 

 

 

1. O custo de frequência, sem comparticipação, do Jardim de Infância é de 451,58€. 

2. A tabela de comparticipações tendo como referência a remuneração mínima nacional (RMN) e 

com uma comparticipação mínima de 24,00€ e máxima de 215,00€ é a seguinte: 

 

NÍVEL 

PERCENTAGEM 

EM RELAÇÃO À 

RMN 

ESCALÕES DE RENDIMENTO PER 

CAPITA JARDIM-DE- 

INFÂNCIA 
DE A 

I Até 30% 
 

<159,00 
15% 

II 30% a 50% 159.01€ 265.00€ 22,5% 

III 50% a 70% 265.01€ 371.00€ 27,5% 

IV 70% a 100% 371.01€ 530.00€ 30% 

V 100% a 125% 530.01€ 662.50€ 32,5% 

VI  125% 

 

 662.50€ 

 

 

 

 

Notas:  

a) Todos os valores das mensalidades apuradas serão arredondados para o euro. 

b) O cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

R = RF – DH 

N 

Sendo que: R = Rendimento per capita; RF = Rendimento mensal líquido; DH = Despesas de 

Habitação; N = Número de elementos do agregado familiar. 

 

c) O rendimento mensal líquido é o duodécimo da soma da totalidade dos rendimentos auferidos 

descontando a soma dos duodécimos dos descontos obrigatórios. 

d) No que respeita às despesas de habitação, 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). 

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

máximo da mensalidade é de 215.00€ (duzentos e quinze euros). 

f) No ato da matrícula será efetuada o pagamento de 25,00€ (vinte e cinco euros), valor não 

reembolsável. 
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Calendário escolar 2016/2017 

  
Adenda anual ao Regulamento Interno, Capítulo II, art. 7º:  

O equipamento educativo encerra, obrigatoriamente, nos seguintes dias: 15 (quinze) dias úteis em agosto, 

24, 26 e 31 de dezembro; Dia de Carnaval; 3 (três) dias para formação, em datas a definir; e ainda em 

articulação com os serviços da autarquia, sempre que esta determine tolerâncias e encerramento de serviços. 

 

O calendário escolar acompanha sempre o calendário oficial emanado pelo Ministério da Educação, os dias que 

possam diferir estão contemplados nesta adenda anual ao regulamento interno ou são estipulados pela 

direção. 

Havendo sempre um aviso prévio, existirá de igual modo, uma razão que sirva superiormente os objetivos do 

projeto desta instituição.  

 

 
CALENDÁRIO ESCOLAR 2016/2017 

 
Publicado através do Despacho nº 8294-A/2016, de 24 de junho. 

Calendário para os ensinos básico e secundário  

Períodos letivos Início Termo 

1º Entre 9 e 15 de setembro de 2016 16 de dezembro de 2016. 

2º 3 de janeiro de 2017. 4 de abril de 2017. 

3º 19 de abril de 2017 

 6 de junho de 2017 — 9.º 11.º e 
12.º anos de escolaridade. 

 16 de junho de 2017 — 5.º, 6.º, 7.º, 
8.º e 10.º anos de escolaridade. 

 23 de junho de 2017 — 1.º, 2.º, 3.º 

e 4.º anos de escolaridade. 

Interrupções das atividades letivas para os ensinos básico e secundário 

Interrupções Início Termo 

1ª 19 de dezembro de 2016. 2 de janeiro de 2017. 

2ª 27 de fevereiro de 2017. 1 de março de 2017. 

3ª 5 de abril de 2017. 18 de abril de 2017. 
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