
CAPÍTULO III 

INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

NORMA XII 

Instalações (podem existir ligeiras alterações consoante os diversos estabelecimentos) 

Espaço Comum composto por: 
• Área de Acesso / Átrio de Acolhimento 
• Átrio de Serviço 
• Instalações Sanitárias 

 
Área de Direcção, Serviços Administrativos e Pessoal, composta por: 

• Gabinete de Trabalho / Sala de Pessoal 
• Vestiários 
• Instalações Sanitárias 
• Arrumos 

 
Espaço destinado às Crianças composto por: 

• Salas de Actividades 
• Instalações Sanitárias 
• Ginásio / Espaço Polivalente 
• Sala de Refeições 

 
Área de Serviços composta por: 

• Cozinha e Anexos 
• Arrumos 

 
Espaço Exterior composto por: 

• Horta Pedagógica (faro) 
• Parque com equipamento fixo ou amovível 
• Jardim / Recreio 

 

NORMA XIII 

Horários de Funcionamento e Rotinas 

1. O ano lectivo tem início em Setembro e termina em Agosto.  Nos meses de Julho 
e Agosto as crianças terão mais actividades de exterior. 

2. O estabelecimento funciona de Segunda a Sexta entre as 8.00h e as 19.00h com 
as seguintes rotinas: 

08:00 h - Abertura 
  Recepção / Acolhimento 
  Actividades Livres 
10:00 h - Realização de Actividades 
11:00 h - Higiene 
11:30 h -  Almoço 
12:15 h - Higiene 
12:30 h - Repouso 

(A Sala dos 5 anos não faz o período de repouso. Este tempo é preenchido 
por brincadeiras no recreio e actividades curriculares na sala.) 

15:00 h - Higiene 
15:30 h -  Lanche 
16:00 h - Higiene 
16:00 h - Brincadeira livre  
  (Sempre que possível no exterior) 
  Suplemento Alimentar 
19:00 h - Encerramento 
 



3. O centro encerra:(consultar Anexo 6 “dias de Encerramento”)  
 

- Sábados, Domingos e feriados locais ou nacionais; 
- Véspera de Natal e de Ano Novo; 
- Segunda e Terça de Carnaval; 
- Quinta-feira Santa; 
- Em dias determinados pela Administração, de tolerância de ponto ou destinados a 

formação dos trabalhadores, com aviso prévio dos utentes através de circular; 
- O centro poderá ainda encerrar em situações extraordinárias, designadamente 

em casos de epidemia, obras urgentes ou outro motivo, sendo os utentes 
informados atempadamente através de circular.  

 
 
NORMA XIV 

Entradas e Saídas 

1. A entrada deverá ocorrer até ás 10:00 h não sendo permitida a entrada no 
estabelecimento depois dessa hora, salvo em situações excepcionais devidamente 
justificadas.  

 
2. As famílias deverão prestar atenção aos horários e rotinas de forma que as 

entradas e saídas não perturbem a ambiência das salas nem o bem estar das 
crianças. 

 

NORMA XV 

Comparticipação Familiar/Mensalidade 

1. As crianças que frequentam o estabelecimento são financiadas ao abrigo do 
Acordo de Cooperação celebrado entre o Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social, a Direcção Regional de Educação do Algarve e a entidade titular 
do Jardim de Infância, da seguinte forma: 

• Componente educativa – financiada na totalidade não ficando as famílias 
sujeitas a qualquer comparticipação; 

• Componente de apoio à famíilia - financiada consoante os rendimentos dos 
agregados familiares 

 
2. A comparticipação familiar máxima não poderá exceder o custo médio real do 

utente previsto para o período a que se refere a frequência. 
 
3. O custo médio real do utente será definido pela Administração com base nos 

orçamentos elaborados para os anos civis que fazem parte do ano lectivo, 
aprovados em Conselho de Fundadores e visados pelo I.S.S.S. 

 
4. No custo médio real do utente estão incluídos todos os custos relacionados com 

alimentação, pessoal de apoio à valência e comum a todas as valências, seguro 
individual, bem como outros relacionados com manutenção e bem estar dos 
utentes na proporção que lhe for imputável. 

 
5. Sempre que haja fundadas dúvidas sobre a veracidade das declarações de 

rendimento, poderá o estabelecimento determinar a comparticipação familiar de 
acordo com os rendimentos presumidos. 

 
6. O cálculo da comparticipação familiar é efectuado com base no despacho referido 

na Norma II. Numa primeira fase é calculada a capitação e numa segunda fase 
essa capitação é integrada em escalões, que indexados ao valor percentual 
atribuído a cada escalão determinam o valor a liquidar. 

 
• O Cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo 

com a seguinte fórmula: 



R - rendimento per capita

RF - D RF - rendimento ilíquido do agregado familiar

12 N D - despesas fixas
N – número de elementos do agregado familiar

R =

 
 

• O Valor do rendimento ilíquido do agregado familiar é o que resulta da soma dos 
rendimentos auferidos, a qualquer título, por cada um dos seus elementos.   

 
• Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por 

vínculo de parentesco, casamento ou outras situações assimiláveis, desde que 
vivam em economia comum. 

 
• Consideram-se despesas fixas do agregado familiar: 
 

a) A totalidade dos montantes de imposto sobre o rendimento e taxa social 
única; 

b) Os montantes dispendidos referentes a renda de casa ou prestação devida 
pela aquisição de habitação própria, despesas de saúde, encargos médios com 
transportes públicos, desde que devidamente comprovados, que serão 
considerados até ao montante de doze vezes a remuneração mínima mensal. 

 
7. Na comparticipação familiar estão incluídos todos os custos relacionados com 

alimentação, pessoal, seguro individual, bem como outros relacionados com 
manutenção e bem estar dos utentes. 

 
8. O Seguro escolar com as seguintes coberturas por pessoa segura: 

 
• Responsabilidade civil – 498,80 € 
• Invalidez Permanente – 2.493,99 € 
• Despesas de tratamento e repatriamento – 498,80 € 
• Morte – 99,76 € 

 
9. Haverá lugar a redução de 20% na comparticipação familiar mensal sempre que 

se verifique a frequência do mesmo estabelecimento por mais do que um 
elemento do mesmo agregado familiar. 

 
10. Os filhos de funcionários e membros dos corpos sociais da Fundação e das 

entidades fundadoras terão direito a redução da comparticipação familiar 
conforme avaliação de cada caso e mediante aprovação do Conselho de 
Administração. 

 
11. Sempre que através de uma cuidada análise sócio-económica do agregado 

familiar, se conclua pela especial onerosidade do encargo com a comparticipação 
familiar, poderá ser reduzido o seu valor, ou até dispensado ou suspenso o 
respectivo pagamento. 

 
12. As faltas interpoladas dadas pela criança não serão motivo para qualquer 

desconto. 
 

13. As faltas correspondentes ao período de férias com a família serão motivo para 
redução na mensalidade nos seguintes casos: 

 
• Redução de 50% na mensalidade a liquidar se as ausências ocorrerem num 

período de 30 dias consecutivos, devendo a família informar antecipadamente 
por escrito o período de ausência da criança; 

 
• Redução de 25% na mensalidade a liquidar se as ausências ocorrerem em dois 

períodos de 15 dias consecutivos, devendo a família informar antecipadamente 
por escrito os períodos de ausência da criança. 



14. As faltas dadas pela criança só serão motivo para desconto na mensalidade 
quando iguais ou superiores a duas semanas consecutivas, unicamente no que se 
refere à alimentação desde que os serviços administrativos sejam informados 
antecipadamente por escrito, não sendo acumulável com a redução de período de 
férias. 

 
15. O atraso na liquidação da Comparticipação Familiar por período superior a trinta 

dias, pode determinar a suspensão da frequência.   Caso tal se verifique, os 
encarregados de educação serão informados através de carta registada com aviso 
de recepção. 

 
16. Caso a comparticipação familiar não seja regularizada após 8 dias úteis do retorno 

do aviso de recepção, o utente será considerado como desistente e a vaga 
preenchida por crianças em lista de espera. 

 

 

NORMA XVI 

Pagamento da Mensalidade 

 

1. O pagamento da mensalidade/comparticipação familiar deverá ser  efectuado até 
ao dia 8 de cada mês em qualquer dos balcões administrativos da Fundação entre 
as 9:00 h e as 12:30 h ou entre as 14:30 h e as 18:30 h. 

 
2. O pagamento também poderá ser feito por transferência bancária devendo os 

encarregados de educação solicitar o NIB no balcão administrativo e enviar o 
comprovativo para geral@fundacao-algarvia.pt. 

 

 

NORMA XVII 

Refeições 

 

1. O estabelecimento assegura o fornecimento de refeições confeccionadas por uma 
equipa de profissionais de cozinha nas instalações da Creche nos seguintes 
moldes: 
• Almoço 
• Lanche 
• Suplemento alimentar sempre que necessário 
 

2. O regime alimentar é composto por 6 ementas rotativas que são afixadas 
semanalmente.  

 
3. Por motivos imprevistos as ementas poderão sofrer pequenas alterações. 

 
4. Será da responsabilidade das famílias o fornecimento de alimentos que por 

questões diversas, nomeadamente de saúde, exijam uma substituição 
relativamente aos fornecidos pelo estabelecimento. 

 
 

NORMA XVIII 

 
Cuidados de Saúde 

1. Não é permitida a permanência na Instituição de crianças doentes ou com agentes 
parasitários.  



2. No caso de aparecimento de febre superior a 38ºC, diarreias ou sintomas de 
doença infecto-contagiosa, será estabelecido contacto com a família para que esta 
tome as diligências necessárias. 

 
3. Em caso de acidente, conforme a gravidade, a criança será assistida no 

estabelecimento ou nos Serviços de Saúde, prevenindo-se de imediato a família. 
 

4. Em caso de doença grave ou infecto-contagiosa, os pais devem informar a 
instituição para que se tomem as medidas necessárias, no sentido de evitar 
perigos de contágio. As crianças só deverão regressar ao estabelecimento 
mediante a apresentação de declaração médica, comprovativa da inexistência de 
qualquer perigo de contágio. 

 
5. Só serão administrados medicamentos à criança, mediante indicação por escrito, 

dos pais, havendo acordo por parte do pessoal. 
 

6. Sempre que haja actualização do boletim de vacinas, os pais deverão entregar no 
Centro uma fotocópia actualizada. 

 
7. O não cumprimento das condições elementares de higiene das crianças poderá 

levar à suspensão da inscrição. 
 
 
 
NORMA XIX 

Pessoal 

1. O pessoal afecto ao Jardim de Infância está abrangido por um plano de 
segurança, higiene e saúde no trabalho, de acordo com o  Código do Trabalho. 

2. O quadro de pessoal do estabelecimento encontra-se afixado e consta do presente 
regulamento como anexo. Contém a indicação dos recursos humanos, afectação 
aos diversos sectores e é actualizado no início de cada ano lectivo. 

 

 

NORMA XX 

Contrato de Prestação de Serviços 

Nos termos da legislação em vigor será celebrado um Contrato de Prestação de Serviços 
entre o encarregado de educação e a entidade gestora do estabelecimento. 

 

NORMA XXI 

Cessação da Prestação de Serviços  
 

1. As desistências dos utentes serão comunicadas pelos encarregados de educação, 
por escrito, e deverão dar entrada nos Serviços Administrativos até 8 dias antes 
do termo do último mês de frequência. 

 
2. Em caso de desistência a mensalidade adiantada não será devolvida nem 

transitará para outro mês. 
 
 

NORMA XXII 

Livro de Reclamações 

Este estabelecimento possui livro de reclamações que poderá ser solicitado nos serviços 
administrativos ou aos colaboradores responsáveis pelos grupos, sempre que desejado. 


