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                                                      REGULAMENTO INTERNO  

DE FUNCIONAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMA I 

Âmbito de Aplicação e Legislação Aplicável 

O Berçário, Creche, Pré-Escolar e Centro Pedagógico do Mundo do Colibri, com instalações 

sitas na Rua Serafim Pereira, nº 46, 4435-595 Rio Tinto aposta na formação educativa da 

criança e em potenciar o desenvolvimento de uma personalidade sã, desenhando um bom 

ambiente familiar no qual se dá muita importância a valores como o afeto, o carinho e a relação 

com as outras crianças. Pretendemos criar uma extensão da casa da criança, local esses onde 

ela se sente confortável, segura, amada e feliz. As nossas crianças são encorajadas a pensar, 

sentir, imaginar, num ambiente de felicidade e bem-estar. 

Pretendemos igualmente estabelecer uma forte ligação entre a Escola e a Família no que diz 

respeito à educação e à transmissão e partilha de valores. Valorizamos, de igual modo, a 

articulação entre o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico, de forma a garantir uma 

coerência de currículo e das práticas pedagógicas no desenvolvimento da criança. Formar 

crianças numa perspetiva interdisciplinar, intercultural, num contexto de excelência, com 

capacidade de adaptação à mudança, promovendo a inovação, o empreendedorismo, a 

aprendizagem contínua, orientando para a descoberta permanente. 

O Mundo do Colibri, com licença de funcionamento para a resposta social de Berçário, Creche, 

Pré-Escolar e Centro Pedagógico é uma entidade com fins lucrativos, com instalações sitas na 

Rua Serafim Pereira, nº 46, 4435-595 Rio Tinto, regendo-se pelas normas legalmente 

aplicáveis ao setor, designadamente o disposto no Decreto-Lei n.º 33/2014 de 04 de Março e a 

Portaria n.º 262/2011, de 31 de Agosto. 

NORMA II 

Objetivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

1. Promover o respeito pelos direitos das crianças,  

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

estabelecimento/estrutura prestadora de serviços 

3. Promover a participação ativa das crianças e dos seus familiares e/ou representantes 

legais ao nível desta resposta social.  

NORMA III 

Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas 

O Mundo do Colibri assegura a prestação dos seguintes serviços de: 

▫ Berçário (atendimento a crianças até á aquisição da marcha); 
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▫ Creche (atendimento a crianças de uma ano até aos três),  

▫ Pré-Escolar (atendimento a crianças dos três anos até ao ingresso no 1º ciclo do ensino 

básico),  

▫ Centro Pedagógico (apoio ao estudo a crianças do 1º ao 12º ano de escolaridade) 

O Mundo do Colibri realiza ainda as seguintes atividades: 

▫ Componente letiva: atividades pedagógicas, de socialização e de promoção de capacidades 

cognitivas, expressivas e de psicomotricidade, seguindo as orientações curriculares e as metas 

curriculares; 

▫ Componente de apoio à família: alimentação e prolongamento do horário; 

▫ Atividades extracurriculares: a definir em cada ano letivo de acordo com os interesses 

demonstrados pelas crianças e dos seus familiares e/ou representantes legais e só têm lugar 

caso atinja o número mínimo de 10 alunos por atividade.  

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO DE ADMISSÃO DOS CLIENTES 

NORMA IV 

Condições de Admissão 

São condições de admissão: 

▫ Crianças desde os 4 meses aos seis anos de idade (de ambos os sexos, sem distinção de 

cor, raça ou religião; 

▫ Não ser portadora de qualquer doença infetocontagiosa ou outra que possa prejudicar a 

saúde, estabilidade e convivência com outras crianças; 

▫ A admissão das crianças será condicionada pelas vagas existentes nos respetivos grupos 

etários e pela capacidade de cada uma das valências, sendo que a lotação total da instituição é 

de 92 crianças, sendo de 42 na valência de Creche e 50 na valência de Pré-Escolar; 

▫ A inscrição e aceitação do presente Regulamento Interno de Funcionamento. 

 

                                                                   NORMA V 

Candidatura 

1. O Encarregado de Educação e/ou representante legal deverá proceder ao preenchimento de 

uma ficha de identificação que constitui parte integrante do processo individual da criança, 

devendo fazer prova das declarações efetuadas, mediante a entrega dos seguintes 

documentos: 

- Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade da criança; 

- Cartão de Contribuinte da criança; 

- 2 Fotografias da criança (tipo passe); 
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- Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de subsistemas a que a criança pertença; 

- Boletim de vacinas e relatório médico, comprovativo da situação clínica da criança, quando 

solicitado; 

- Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do Encarregado de Educação; 

- Cartão de Contribuinte do Encarregado de Educação; 

- Contrato de prestação de Serviços (só para o Berçário e Creche); 

- Comprovativo dos rendimentos do agregado familiar da criança, quando necessário; 

- Declaração assinada pelo cliente em como autoriza a informatização dos dados pessoais 

para efeitos de elaboração de processo da criança; 

2. Quando a figura do encarregado de educação não coincida com o Pai ou a Mãe, essa 

situação deve ser apresentada e fundamentadas no ato de inscrição. 

3. No caso de a criança ter necessidades educativas especiais, o encarregado de educação 

deverá informar tal facto no ato de inscrição 

 

                                                               NORMA VI 

Critérios de Admissão 

São critérios de prioridade na seleção dos clientes: 

1.  Irmãos de crianças que frequentam a instituição; 

2.  Filhos de funcionários da instituição; 

3.  Familiares de crianças que frequentam a instituição; 

4.  Posição na lista de candidatos. 

                                                                 NORMA VII 

Admissão/Matrículas 

1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada, e da decisão será dado conhecimento ao 

cliente no prazo de 10 dias. 

2. No ato da admissão são devidos os seguintes pagamentos:  

2.1. Inscrição 

2.2. Seguro 

2.3. Primeira mensalidade 

3. Para efeitos de admissão, o encarregado de educação deverá assinar a ficha de inscrição 

de onde constem os dados relativos à criança e ao seu contexto sócio familiar, bem como o 

presente regulamento onde toma conhecimento de todos os direitos e obrigações aí 

constantes; 

4. A inscrição só é válida para o ano letivo a que diz respeito. A renovação da inscrição terá 

lugar anualmente no mês de maio, mediante o pagamento nesse mês do valor previsto 

(140€) e da apresentação do boletim de vacinas atualizado e da ficha de renovação de 

inscrição. 
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5. Após a decisão de admissão da criança, é estabelecido um contrato escrito entre a gestão 

do estabelecimento e a família sendo também preenchida pela educadora em conjunto 

com a família a ficha de avaliação diagnóstica 

                                                              CAPÍTULO III 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

NORMA VIII 

Horários de Funcionamento 

A instituição funciona das 7h45 às 19h30 para todas as valências exceto para o Berçário até às 

18.30h com tolerância até às 19h. 

▫ Serviço de acolhimento: das 7h45 até às 9h, havendo uma tolerância até às 9h30, a partir 

desta hora só será permitida a entrada das crianças com pré-aviso e por razões justificadas; 

▫ Período letivo: das 9h até às 17h; 

▫ Período de descanso: das 12h30 até às 15h; 

▫ Atividades extracurriculares decorrem em horário a definir; 

▫ Encerra aos Sábados e Domingos, feriados nacionais, dias Santos, dias 24 e 31 de 

Dezembro, terça-feira de Carnaval, segunda-feira de Páscoa e no dia 24 de junho e no período 

correspondente de 15 a 31 de Agosto. 

  NORMA IX 

Pagamento da Mensalidade 

1. O pagamento da mensalidade é efetuado do dia 1 até ao dia 8 de cada mês. 

2. A taxa de frequência será paga 11 vezes por ano (setembro/julho), em cheque, 

numerário, débito direto ou através de transferência bancária para o NIB a fornecer 

pela Direção. 

3. O não pagamento no prazo definido constitui infração ao presente regulamento 

podendo dar lugar à suspensão da frequência e cancelamento da respetiva inscrição, 

implicando, desde logo, a uma penalização de € 5,00 (cinco) euros diários.  

4. Se a criança estiver ausente mais de oito (8) dias úteis, com justificação por parte do 

encarregado de educação, a parte pedagógica é sempre paga, para garantia da sua 

inscrição. 

5. O pagamento da mensalidade é por inteiro, incluindo a alimentação, não havendo lugar 

a descontos no período de interrupção das atividades letivas previamente 

calendarizadas pela direção (Natal, Páscoa, outros); 

6. Para o ano letivo 2018//2019 (que corresponde ao período de 01 de Setembro a 15 de 

Agosto. 

        - Inscrição (inclui seguro escolar): € 185,00 (cento e oitenta e cinco euros) 
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 - Berçário: € 320,00 (duzentos e novamente e cinco euros), dos quais € 255,00 

(duzentos e trinta euros) correspondem à mensalidade/frequência de utilização 

obrigatória e € 65,00 (sessenta e cinco euros) correspondem à alimentação (não está 

incluído o leite recomendado pelo Pediatra) de carater facultativo; 

- Creche: € 285,00 (duzentos e setenta e cinco euros), dos quais € 220,00 (duzentos e 

dez euros) correspondem à mensalidade/frequência de utilização obrigatória e € 65,00 

(sessenta e cinco euros) correspondem à alimentação e lanche de carater facultativo; 

- Pré- Escolar: € 295,00 (duzentos e oitenta e cinco euros), dos quais € 220,00 

(duzentos e dez euros) correspondem à mensalidade/frequência de utilização 

obrigatória e €75,00 (setenta e cinco euros) correspondem à alimentação e lanche de 

carater facultativo; 

- Centro Pedagógico: O preçário é o constante na tabela junta como Anexo, o qual faz 

parte integrante do presente regulamento. 

7. O valor da frequência e demais serviços são definidos pela Direção no mês de Maio 

anterior ao início do ano letivo. 

8. Serão descontados apenas as ausências por períodos iguais ou superiores a quatro 

semanas e desde que devidamente justificadas. 

9. A instituição aplicará uma redução da comparticipação familiar nos casos da frequência 

de um ou mais irmãos; 

10. Se o pagamento da mensalidade for efetuado na totalidade, haverá um desconto de 

5% no valor total. 

                                                                    NORMA X 

Refeições 

1. As refeições são variadas segundo o escalão etário das crianças. 

2. As ementas são elaboradas e afixadas semanalmente e escolhidas de acordo com a 

recomendação do Médico, Direção e Conselho Pedagógico. 

3. Aos bebés será dada a alimentação indicada pelo seu médico pediatra. 

4. Dieta: Desde que comprovada e solicitada por escrito pelos Encarregados de 

Educação podem ser fornecidas.  

 

                                                                  NORMA XI 

Passeios ou Deslocações 

1. Quando a instituição promover deslocações, o educador informara e solicitará por 

escrito uma autorização assinada pelos pais/ encarregados de educação/ 

representantes legais da criança. 

2. O transporte é assegurado por carrinhas devidamente certificadas e conduzidas por 

profissionais também devidamente certificados para o efeito. 
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CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES 

NORMA XII 

Direitos dos Utentes 

Sem prejuízo das regras genericamente estabelecidas neste regulamento, as 

crianças/encarregados de educação desta instituição têm os seguintes direitos: 

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

ou condição social; 

2. Utilização dos serviços e equipamentos do estabelecimento disponíveis para a 

respetiva sala de atividades e espaços de recreio; 

3. Participar nas atividades promovidas pelo estabelecimento; 

4. Serem tratados em boas condições de higiene, segurança e alimentação; 

5. Respeito pela sua identificação pessoal e reserva da intimidade privada e familiar; 

6. Não ser sujeito a coação física e psicológica 

7.  Consulta do processo de avaliação e requerer reuniões, sempre que achar 

necessário, para esclarecimentos e para um melhor desenvolvimento das 

atividades pedagógicas; 

8. Participar sempre que desejem nas atividades socioculturais e recreativas 

promovidas pelo estabelecimento; 

9. Atendimento pelas educadoras em horário próprio devidamente afixado (sempre com 

aviso prévio) 

10. No caso de incumprimento destas normas, o encarregado de educação tem direito 

a rescindir o contrato nos termos gerais do direito; 

 

NORMA XIII 

Deveres dos Utentes 

Consideram-se deveres das crianças/encarregados de educação: 

1. Cumprir as normas da instituição de acordo com o estipulado neste 

regulamento interno; 

2. Pagar pontualmente a mensalidade fixada e demais encargos da sua 

responsabilidade até ao dia oito de cada mês; 
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3. Respeitar os horários de funcionamento do estabelecimento, nomeadamente 

quanto às entradas e saídas; 

4. Abster-se de comportamentos violentos para com as outras crianças; 

5. Preservar, através de uma correta utilização, os objetos e equipamentos 

colocados à sua disposição, evitando danificá-los; 

6. Prestar todas as informações com verdade e lealdade, nomeadamente as 

respeitantes ao estado de saúde; 

7. Informar a Direção sobre aspetos particulares do seu quotidiano ou do seu 

comportamento e possíveis alterações; 

8. Manter uma atitude de urbanidade e respeito para com os funcionários e 

direção do estabelecimento;  

9. Trazer as crianças com idade superior a 2 anos, diariamente com a bata 

marcada com o seu nome; 

10. Todas as informações a transmitir às educadoras responsáveis pelas crianças 

devem ser sempre dadas por escrito, por parte dos encarregados de educação, 

na caderneta pessoal do aluno. 

11. No caso de estar a tomar alguma medicação, este terá que vir devidamente 

identificado e acompanhado pela cópia da receita e pela ficha de dosagem, 

onde consta o nome da criança, o nome do medicamento, a dose e a hora a 

que deve ser ministrado. Caso não seja entregue a ficha de dosagem o 

medicamento não será ministrado; 

12. Não é permitida a frequência de crianças doentes; 

13. Caso sejam detetados parasitas, o encarregado de educação deverá informar a 

instituição e a criança não poderá frequentá-la e deverá permanecer em casa 

no período necessário ao tratamento; 

14. Em caso de ausência devido a doença infetocontagiosa, o encarregado de 

educação deverá, na altura do regresso, entregar um comprovativo médico da 

aptidão da criança para voltar a frequentar a instituição. 

 

NORMA XIV 

Saúde 

1. Em caso de verificação de sintomas de doença, o estabelecimento entrará em contacto 

telefónico com os pais por forma a serem tomadas as devidas precauções. 

2. Em caso de acidente, a criança será levada de imediato para o Hospital, acompanhada por 

uma pessoa responsável, onde receberá todos os cuidados de que necessita. Serão 

efetuadas todas as diligências no sentido do completo conhecimento do seu estado. 

3. Os pais serão informados de imediato e deverão, no mais curto período de tempo, 

comparecer junto da criança e da pessoa responsável que a acompanhou. 
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4. Relativamente a doenças infeto-contagiosas, a criança só poderá regressar mediante a 

apresentação da declaração médica. 

NORMA XV 

Responsabilidades 

1. Nenhuma criança será entregue a qualquer pessoa que não aos pais; qualquer 

exceção terá que ser obrigatoriamente comunicada. 

2. O Mundo do Colibri não se responsabiliza por brinquedos, ouro ou outros objetos que a 

criança traga consigo. 

3. Todos os objetos pessoais deverão ser devidamente identificados. 

NORMA XVI 

Considerações Finais 

1. Todos os Educadores estarão ao dispor dos Encarregados de Educação mediante 

marcação prévia. 

2. A intenção de interrupção de frequência antes do final do ano letivo deverá ser 

comunicada com a antecedência mínima de 30 dias, utilizando para o efeito carta 

registada endereçada à direção da instituição. Em caso de incumprimento deste pré-

aviso, será devido o pagamento da mensalidade referente ao mês seguinte. 

3. Considerando que é de extrema importância que a criança celebre o seu aniversário 

junto das outras crianças suas amigas, sugerimos que traga um bolo (sem cremes) 

para partilhar com os colegas. 

NORMA XVII 

Livro de Reclamações 

Nos termos da legislação em vigor, esta instituição possui livro de reclamações, que poderá ser 

solicitado à Direção sempre que desejado. 

NORMA XVIII 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro de 2018 e refere-se ao ano letivo 

2018/2019, sendo afixado em local visível nas N/instalações. 

. 


