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CAPÍTULO I – Aspetos Gerais 

 
Artigo 1º 

Âmbito de aplicação 
 

1. O Centro Infantil Maria de Monserrate (CIMM) é uma creche da associação Caminhos da Infância, uma IPSS 
de inspiração inaciana, criada para ser mais uma força ativa da sociedade civil, para a promoção da infância 
em todas as suas potencialidades. O presente Regulamento aplica-se a todos os membros da Comunidade 
Educativa em todos os espaços onde sejam realizadas atividades propostas pelo CIMM e a todas as pessoas 
envolvidas no seu Projeto Educativo. 

2. A Comunidade Educativa do CIMM integra as Crianças, os Pais e Encarregados de Educação, o Pessoal 
Docente e o Pessoal Não Docente, nos termos das respetivas responsabilidades e competências. 

 
Artigo 2º 

Legislação Aplicável 
 

O CIMM rege-se por este Regulamento Interno, pelo estipulado na Portaria n.º262/2011, pelo Decreto-Lei 
n.º33/2014 e pela Portaria n.º196-A/2015. 

 
Artigo 3º 

Localização e Contactos 
 

1. O CIMM localiza-se na Rua Margarida de Abreu, n.º4, em Lisboa, na freguesia do Areeiro. 
2. Os contactos do CIMM são: 

secretaria@cimm.pt (inscrições e pagamentos) 
direcaotecnica@cimm.pt (crianças e salas) 
geral@cimm.pt (outros assuntos) 
Telefone: 21 136 85 14. 

 
Artigo 4º 

Serviços Prestados 
 

O CIMM presta os serviços de estabelecimento de Creche, que consiste no acolhimento, alimentação (almoço 

e lanche) e atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade. 

 

Artigo 5º 
Objetivos do Regulamento 

 
O presente Regulamento Interno tem como objetivos: 

1. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do CIMM; 
2. Promover o respeito pelos direitos de todos os elementos participantes da Comunidade educativa do 

CIMM; 
3. Promover a participação ativa de todos os intervenientes no âmbito do funcionamento e atividades do 

CIMM. 
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CAPÍTULO II - Organização e órgãos funcionais 

 
Artigo 6º 

Estruturas Funcionais 
 

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

2. As atividades do CIMM são asseguradas por uma equipa multidisciplinar constituída por: 
a. Diretora Técnica  
b. Diretora Executiva  
c. Educadoras  
d. Auxiliares de Ação Educativa  
e. Cozinheira  
f. Outros elementos que asseguram o seu bom funcionamento. 

 
Artigo 7º 

Direção Técnica 
 

1. A Direção Técnica do CIMM compete a um técnico, nos termos da legislação em vigor, cujo nome, formação 
e conteúdo funcional se encontra afixado em lugar visível. 

2. A Diretora Técnica é nomeada pela Direção da Caminhos da Infância e tem como funções: 
a. Representar o CIMM em assuntos de natureza pedagógica e, em conjunto com a Direção da Caminhos da 

Infância, junto de todas as entidades ligadas ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social; 
b. Garantir a aplicação das diretrizes do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e o cumprimento de 

toda a legislação em vigor para o setor; 
c. Supervisionar todas as categorias profissionais acompanhando, de forma sistemática, todas as atividades 

e funcionamento do CIMM, pedagogicamente; 
d. Proceder à seleção da Equipa Educativa em conjunto com a Direção da Caminhos da Infância; 
e. Garantir a qualidade no ensino e na educação, promovendo o aperfeiçoamento e a racionalização dos 

processos pedagógicos, visando a constante melhoria e a uniformidade nos critérios e nos métodos de 
trabalho; 

f. Garantir a atualização e o cumprimento do Projeto Educativo e do Regulamento Interno; 
g. Promover a realização de atividades de investigação, de reflexão e de estudo visando a melhoria da 

qualidade das práticas educativas; 
h. Supervisionar a elaboração de horários e escalas de serviço; 
i. Garantir a atualização e formação profissional do Pessoal Docente e Não Docente; 
j. Garantir a avaliação anual das atividades do CIMM; 
k. Proceder à avaliação do desempenho do Pessoal Docente e Não Docente; 
l. Elaboração de circulares informativas e afixação de ementas para os Encarregados de Educação; 
m. Controlo de presenças das funcionárias. 

 
Artigo 8º 

Diretora Executiva 
 

A Diretora Executiva é nomeada pela Direção da Caminhos da Infância e tem como funções: 
1. Assegurar relações de cooperação entre todos os membros da Comunidade Educativa; 
2. Definir as orientações para a gestão económica e financeira, das infraestruturas, equipamentos e recursos 

humanos do CIMM; 
3. Assegurar o bom funcionamento dos serviços externos necessários, nomeadamente contabilidade; 
4. Colaborar na elaboração dos orçamentos e no controle periódico da sua execução; 
5. Apresentar todas as questões relevantes para o funcionamento do CIMM à Direção da Caminhos da Infância 

e ouvir o seu parecer; 
6.  Informar a Direção da Caminhos da Infância sobre o trabalho realizado, apresentando-lhe ainda os projetos 

do CIMM e comunicando-lhe as suas possibilidades e carências; 



 

7. Assegurar relações institucionais de cooperação que promovam e potenciem a concretização dos objetivos 
do CIMM. 

8. Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas por lei ou pelo Regulamento Interno. 
 
 

Artigo 9º 
Equipa Educativa 

 
1. A Equipa educativa é composta pelo Conselho de Educadoras e pelas Auxiliares de Ação Educativa. 
2. O Conselho de Educadoras é o órgão composto pela totalidade de Educadoras do CIMM que reúne sob a 

presidência da Diretora Técnica. É o órgão que organiza, acompanha e avalia toda a atividade da Creche. 
3. Nas reuniões do Conselho de Educadoras podem participar outros elementos que colaboram no trabalho 

com as crianças, sempre que se revele oportuno e necessário. 
4. São competências do Conselho de Educadoras: 

a. Elaborar o Plano Anual de Atividades; 
b. Colaborar na elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto de Sala, da responsabilidade da 

Educadora. 
c. Colaborar ativamente na preparação, realização e avaliação das atividades gerais. 
d. Debater questões de índole pedagógica e ajustá-las à realidade do CIMM. 
e. Detetar dificuldades e/ou outras necessidades das crianças. 
f. Sugerir medidas de apoio a proporcionar às crianças que necessitem. 
g. Refletir, para unificar critérios, sobre questões de funcionamento com relevância para a vida do CIMM; 
h. Pronunciar-se sobre problemas que envolvam direta ou indiretamente as atividades e rotinas do trabalho 

com as crianças e a ação educativa das auxiliares; 
i. Propor à Direção a realização de ações de formação; 
j. Promover ações que estimulem o envolvimento dos Encarregados de Educação na vida do CIMM; 
k. Exercer as demais competências atribuídas por lei e pelo Regulamento Interno. 

5. O Conselho de Educadoras reúne ordinariamente semanalmente, no início e no final do ano letivo para 
programar e avaliar a ação desenvolvida ao longo do ano e extraordinariamente sempre que seja convocado 
pela Diretora Técnica. 

6. Das reuniões do Conselho de Educadoras são lavradas atas, em regime de rotatividade. 
7. O trabalho a desenvolver pelas Auxiliares de Ação Educativa está diretamente dependente das orientações 

do Conselho de Educadoras e será supervisionado pela Direção Técnica. 
 
 

Artigo 10º 
Cozinha e Serviços Gerais 

 
Os serviços de cozinha, e outros serviços gerais, nomeadamente limpeza e manutenção das instalações, são 
assegurados por profissionais diretamente selecionados pela Direção e são supervisionados pela Direção 
Executiva.  



 

CAPÍTULO III - Processo de Admissão das Crianças 

 

Artigo 11º 
Condições de Admissão 

 
1. No CIMM admitem-se crianças de ambos os sexos, dos quatro aos trinta e seis meses de idade. A idade de 

referência da criança é aquela que terá no dia 31 de dezembro do ano letivo em que ingressa. 
2. Para efeitos de admissão, os Pais/ Encarregados de Educação deverão preencher uma Ficha de Pré-Inscrição, 

disponível no site ou na secretaria e deve ser entregue em papel, na secretaria, no seu horário. O período 
para a apresentação da Pré-Inscrição decorre entre novembro e fevereiro do ano letivo anterior ao que se 
inscreve e só será válida para esse ano, estando sujeita a critérios de admissão. 

 
Artigo 12º 

Critérios de Admissão 
 

As crianças serão admitidas segundo critérios de prioridade: 
a. Famílias de baixos recursos económicos; 
b. Crianças em situação de risco; 
c. Frequência simultânea de irmãos no CIMM; 
d. Crianças cujos pais e ou avós residam e/ou trabalhem na freguesia do Areeiro ou num raio de 5 km da 

localização do CIMM; 
e. Crianças com Necessidades Educativas Especiais; 
f. Pais que sejam funcionários do CIMM;  
g. Inexistência de dívidas ao CIMM; 
h. Ordem da lista de espera, sendo as crianças admitidas ao longo do ano letivo, sempre que haja vaga. 

 
Artigo 13º 

Candidatura 
 

1. Para efeitos de admissão, os Pais/ Encarregados de Educação deverão preencher a Ficha de Inscrição 
fornecida pelo CIMM, devidamente preenchida e assinada, devendo fazer prova das declarações efetuadas, 
mediante a entrega de duas fotografias tipo passe da criança e apresentação dos seguintes elementos: 

a. Número de identificação civil, número de contribuinte e número de identificação de segurança social 
da criança; 

b. Número de identificação civil e número de contribuinte dos pais ou cuidador principal. 
2. Sempre que os Pais/ Encarregados de Educação pretendam beneficiar de um ajuste de mensalidade ao abrigo 

do protocolo de cooperação celebrado com o Instituto de Segurança Social, deverão ainda preencher uma 
ficha de situação socioeconómica e entregar os seguintes documentos, até dia 15 de maio: 

a. Declaração de IRS; 
b. Três últimos recibos de vencimento do pai e da mãe; 
c. Demonstração de liquidação de IRS entregue no ano anterior; 
d. Outros documentos que comprovem rendimentos (ex. abono de família; cheques infância; 

subsídios parentais, etc.) 
e. Fotocópia do recibo da renda da casa ou prestação ao banco. 

(No caso de desemprego, os pais devem apresentar documentos comprovativos dessa situação, 
nomeadamente os que são emitidos pelo Centro de Emprego e Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social. Devem igualmente solicitar na Segurança Social declaração do montante atribuído pelos 
respetivos serviços ao Rendimento Social de Inserção.) 
 

3. Quaisquer alterações aos dados constantes nessa ficha devem ser comunicadas por escrito à Secretaria do 
CIMM. 

4. Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial que regule o exercício das 
responsabilidades parentais/poder paternal ou determine a tutela/curatela. 

5. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação de candidatura e respetivos elementos 
probatórios, devendo, todavia, ser desde logo iniciado o processo de obtenção dos dados em falta. 



 

6. Não serão aceites documentos originais para tirar fotocópia, nem documentos enviados por mail para serem 
impressos. 

 
Artigo 14º 
Admissão 

 
1. Após a entrega da Ficha de Inscrição, os Pais/Encarregados de Educação são convocados para uma 

entrevista, onde lhes são dadas a conhecer as linhas orientadoras do Projeto Educativo e outras 
informações de ordem prática. 

2. São da competência da Diretora Técnica as decisões a tomar em relação às admissões. Os 
Pais/Encarregados de Educação das crianças são informados no final de abril, por correio eletrónico ou 
carta. 

3. O CIMM está disponível para a admissão de crianças com necessidades educativas especiais, na sua 
política de inclusão social. 

4. Os Pais/Encarregados de Educação das crianças selecionadas deverão proceder ao pagamento do valor 
de €120 a título de Inscrição, entregando a documentação pedida na confirmação de admissão, até à 
data indicada na mesma. Se tal não se verificar, o processo de admissão fica sem efeito. 

5. Em caso de desistência da inscrição o valor pago não é devolvido. 
6. A nenhuma criança será permitida a frequência no CIMM sem a entrega de todos os documentos 

solicitados. 
 

Artigo 15º 
Renovação de Inscrição 

 
1. Em janeiro, os pais/encarregados de educação das crianças que já frequentam o CIMM serão consultados 

sobre a permanência (ou não) dos seus educandos no ano letivo seguinte. Em caso afirmativo, a 
matrícula/inscrição deverá ser paga até 15 de fevereiro, condição indispensável para que o lugar fique 
reservado. 

2. O CIMM reserva-se o direito de não renovar a inscrição a crianças que não tenham cumprido o regulamento, 
bem como o não pagamento atempado das mensalidades. 

3. Passado o prazo comunicado para a realização da renovação da inscrição, a vaga é colocada à disposição de 
outras crianças. 

4. A renovação só fica completa com a entrega de todos os elementos, conforme artigo 13.º. 
5. Anualmente é assinado um contrato de prestação de serviços entre o CIMM e os Pais/ Encarregados de 

Educação de cada criança, com a atualização da mensalidade e dos serviços contratados. 
 

Artigo 16º 
Acolhimento das novas Crianças 

 
1. No primeiro dia de abertura do ano letivo serão recebidas apenas as crianças que frequentam o CIMM pela 

primeira vez. Só no segundo dia entrarão as crianças que já tenham frequentado o CIMM no ano letivo 
anterior. 

2. Será acordado com a família um período de adaptação da criança, pelo que é aconselhado o aumento gradual 
do tempo de permanência no estabelecimento. 

3. No primeiro dia no CIMM, a equipa técnica é responsável pelo acolhimento da criança e respetiva família, 
facultando informações sobre os procedimentos relativamente ao acolhimento diário. 

4. Num dia antecedente ao primeiro dia da criança no CIMM, a indicar anualmente pela Direção Técnica, é 
aconselhável a entrega dos bens e produtos, da responsabilidade da família. 

 
Artigo 17º 

Listas de Espera 
 

1. Em caso de não haver vaga para a frequência da criança, será dada oportunidade aos Pais/Encarregados de 
Educação para optarem por se manterem em lista de espera, para o mesmo ano letivo. 



 

2. No caso de se verificar uma desistência na frequência da creche, será dado conhecimento ao primeiro 
candidato em lista de espera, dentro dos critérios de admissão, que terá três dias úteis para se manifestar. 
Caso não haja interesse será seguido o mesmo procedimento, pela ordem da lista de espera. 

3. A lista de espera de um ano letivo não transita para o ano letivo seguinte. 
 

Artigo 18 º 
Processo Individual da Criança 

 
1. Por cada criança será organizado um processo administrativo e um processo pedagógico, encontrando-se 

vinculados ao dever de sigilo todos os membros da Comunidade Educativa que a ele tenham acesso. O 
processo individual administrativo da criança acompanhará o seu percurso escolar, de modo a proporcionar 
uma visão global da sua evolução e facilitar a intervenção educativa adequada. O Processo Administrativo 
Individual da Criança é da responsabilidade da Diretora Técnica e é composto por: 

a. Ficha de Inscrição; 
b. Critérios de admissão aplicados; 
c. Exemplar de contrato de Prestação de Serviços; 
d. Exemplar da apólice de seguro escolar; 
e. Horário habitual de permanência da criança na creche; 
f. Identificação, endereço e telefone da pessoa a contactar em caso de necessidade; 
g. Autorização, devidamente assinada pelos Pais/Encarregado de Educação, com identificação da(s) 

pessoa(s) a quem a criança pode ser entregue; 
h. Comprovação da situação das vacinas; 
i. Informação sobre a situação sociofamiliar; 
j. Registo de períodos de ausência, bem como de ocorrência de situações anómalas e outros considerados 

necessários; 
k. Registo da data e motivo da cessação ou rescisão do contrato de prestação de serviços; 
l. Outros documentos, sempre que tal se justifique. 

2. O Processo Pedagógico Individual da Criança é da responsabilidade da Educadora, nas salas de 1 e 2 anos, e 
da Diretora Técnica no berçário, e é composto por: 

a. Ficha de Anamnese; 
b. Avaliações periódicas do desenvolvimento da criança; 
c.  Termos de responsabilidade relativamente à saúde e à medicação, sempre que tal se justifique; 
d. Registo de ocorrências sempre que tal se justifique; 
e. Outras informações relevantes para o desenvolvimento da criança. 

3. Tanto o Processo Administrativo como o Processo Pedagógico individual da Criança serão guardados em 
arquivo durante um período de 3 anos, findo o qual será eliminado.  

 
Artigo 19 º 

Instrumentos de registo 
 

1. Constituem instrumentos de registo de cada criança: 
a) O livro da criança; 
b) As fichas de registo da avaliação do desenvolvimento; 

2. O livro da criança será adquirido no CIMM, e recolherá informações sobre a atividade da criança, 
acompanhando-a em todo o seu percurso no CIMM. Será enviado aos Pais/ Encarregados de Educação 
periodicamente. 

3. As fichas de registo da avaliação do desenvolvimento contêm, de forma sumária, os elementos relativos ao 
desenvolvimento e capacidades da criança e são realizadas em janeiro/fevereiro e maio/junho do ano. 

 
Artigo 20º 

Seguro escolar 
 

1. A cobertura do seguro escolar abrange a atividade desenvolvida nas instalações do CIMM e no exterior desde 
que promovida pelo CIMM. 

2. O pagamento do seguro é efetuado no ato da Inscrição. 



 

3. O referido seguro não abrange objetos pessoais que as crianças possam utilizar ou trazer, como por exemplo: 
aparelhos, objetos de ouro, brinquedos. 

CAPÍTULO IV – Contrato e Mensalidades 
 

Artigo 21º 
Contrato 

 
Nos termos da legislação em vigor, entre os Pais/Encarregados de Educação e a Caminhos da Infância deve ser 
celebrado, por escrito, um contrato de prestação de serviços. 

 
Artigo 22º 

Tabela de Comparticipações/Preçário das Mensalidades 
 

1. O CIMM rege-se por uma tabela de comparticipações familiares elaborada de acordo com a 
legislação/normativos em vigor e encontra-se afixada na receção. 

2. De acordo com a Portaria n.º 196-A/2015, o cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é 
realizado de acordo com a seguinte fórmula: 

RC =   RAF/12 – D 
       n 

Legenda: 
RC – Rendimento per capita 
RAF – Rendimento do agregado familiar (ilíquido) 
D – Despesas mensais fixas 
N – Nº de elementos do agregado familiar 
No que respeita às despesas mensais fixas, consideram-se para o efeito: o valor das taxas e impostos 
necessários à formação do rendimento líquido, designadamente do imposto sobre o rendimento, taxa social 
única e retenção de sobretaxa; O valor da renda de casa ou de prestação mensal devida pela aquisição de 
habitação própria e os encargos médios mensais com transportes públicos (no valor máximo indexado à  
Retribuição Mensal Mínima Garantida (RMMG); as despesas com aquisição de medicamentos de uso 
continuado em caso de doença crónica. 
 

3. O valor da comparticipação familiar mensal de crianças abrangidas pelo Protocolo de Cooperação com 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, determina-se pela aplicação de uma percentagem 
ao rendimento per capita mensal do agregado familiar, consoante o escalão indexado à RMMG: 

 
Escalão de Rendimento 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Percentagem a aplicar sobre o 
rendimento per capita 

20
% 

21
% 

27,5
% 

30
% 

45
% 

55 
% 

 
4. O valor da mensalidade de todas as outras crianças é fixado em 350€, podendo a direção do CIMM 

determinar um valor mais baixo, sempre que o caso concreto o justifique. 
5. A comparticipação familiar mensal é efetuada no total de 12 mensalidades pagas em 11 prestações mensais, 

de setembro a julho. 
6. As famílias com dois filhos (ou mais) inscritos no CIMM beneficiam de um desconto no valor de 10% da 

mensalidade, a partir do segundo filho. 
7. Caso os Pais ou Encarregados de Educação optem por não entregar o comprovativo dos seus rendimentos, 

a mensalidade a atribuir será sempre a mensalidade máxima. 
 

Artigo 23º 
Pagamento da Mensalidade 

 
1. O pagamento das mensalidades é feito por transferência bancária, depósito em conta até ao dia 5 de cada 

mês, ou através de vales e títulos sociais das empresas parceiras (Banco BPI; Titular: Caminhos da Infância; 
Conta: 24847283000001; NIB: 0010 0000 48472830001 33). 

2. Os Pais/ Encarregados de Educação das crianças que optem por pagar anualmente a mensalidade terão um 
desconto de 5% sobre o valor total das mensalidades. 



 

3. Em caso de faltas ou irregularidade de frequência, as prestações devidas ao CIMM nesse mês, não sofrem 
alteração, exceto em períodos de ausência devidamente justificados, nomeadamente, doença. Neste caso, e 
se o período de ausência de prolongar por mais de 15 dias consecutivos, haverá lugar a 10% de desconto na 
mensalidade do mês seguinte. 

4. Sempre que se verifique um atraso no pagamento da mensalidade superior a 5 dias úteis, será cobrado, no 
mês seguinte um agravamento de 10% sobre o valor a pagar. 

5. No final do ano letivo será cobrado um valor de 20% sobre os valores em dívida. 
 

Artigo 24º 
Interrupção da Prestação de Serviços por Iniciativa dos Pais/Encarregado de Educação 

 
1. A falta de pagamento de qualquer mensalidade poderá levar a Direção a determinar a suspensão da 

frequência do CIMM pela criança até a regularização do pagamento da mesma. 
2. Se por algum motivo ocorrer uma desistência, a prestação do mês em curso é paga na totalidade. 
3. A toda a criança que falte duas semanas, sem que a ausência seja devidamente informada, será presumida a 

sua desistência. 
 

Artigo 25º 
Cessação da Prestação de Serviços por Facto Não Imputável ao Prestador 

 
4. É admitida a cessação da prestação de serviço por iniciativa dos Pais/ Encarregados de Educação, desde que 

comunicados com uma antecedência mínima de 30 dias. 
5. Excetua-se ao número anterior casos de força maior. 
  



 

CAPÍTULO V - INSTALAÇÕES E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
 

Artigo 26º 
Instalações 

 
1. O CIMM tem capacidade para acolher 84 crianças dos 4 aos 36 meses, dispondo das seguintes instalações:  

• Dois berçários (com sala parque e sala de berços) 

• Sala de amamentação 
• Quatro salas de creche 
• Sala de isolamento 
• Receção  

• Secretaria / Atendimento de Pais/ Encarregados de Educação 
• Sala de Reuniões; 
• Gabinete de Direção  
• Instalações sanitárias para crianças e adultos 

• Cozinha, despensa e compartimento de lixos 
• Refeitório 
• Espaços de recreio exteriores 

2. Todos os equipamentos estão apetrechados com mobiliário adequado e material didático de acordo a idade 
das crianças.  

 
Artigo 27º 
Horários 

 
1. O CIMM está aberto de 2ª a 6ª feira das 8h00 às 19h00. 
2. O horário de permanência de cada criança ficará definido no contrato de prestação de serviços 

individualmente celebrado. 
3. A Secretaria funciona às terças e quintas-feiras das 8h00 às 11h. 

 
Artigo 28º 

Calendário letivo 
 

1. No início do ano letivo, em setembro, será apresentado aos Encarregados de Educação, um calendário com 
os dias de atividades e celebrações, planeadas para o ano letivo em curso. 

2. O CIMM encontra-se aberto todos os dias úteis do ano, exceto no mês de agosto e nas seguintes datas: 
a. Período de Natal – de acordo com as orientações da Direção em cada ano; 
b. 2ª e 3ª-feiras de Carnaval; 
c. 5ª feira Santa e 2ª-feira de Pascoela; 
d. Até três dias úteis para a programação do ano letivo, no início de setembro; 
e. Até três dias úteis para a avaliação do ano letivo, no final de julho; 
f. Outros motivos que justifiquem o encerramento pontual e extraordinário, por determinação oficial ou 

da Direção. 
3. O dia do CIMM é celebrado no dia 24 de março, lembrando o dia em que Santo Inácio de Loyola entregou os 

seus ricos vestidos de cavaleiro a um mendigo e se vestiu de pobre peregrino, diante do altar de Nossa 
Senhora, na Igreja de Monserrate. 

 
Artigo 29º 

Entrada e saída das crianças 
 

1. O acolhimento diário das crianças é feito entre as 8h e as 9h30m, pela equipa educativa. Nas salas de 1 e 2 
anos, a partir das 9h têm início as atividades e é muito importante que estejam todos. Qualquer interrupção, 
além de prejudicar o desenrolar da atividade, pode pôr em causa a tranquilidade das crianças. 

2. É concedido um período de tolerância de 10 minutos, a partir das 9h30. Só serão recebidas crianças até às 
9h40m. 

3. No berçário, o acolhimento pode estender-se até às 10h30m. 



 

4. O horário de saída das crianças é às 16h, hora a que terminam as atividades orientadas pelas Educadoras. As 
crianças poderão sair até às 18h, continuando a ter atividades. 

5. No caso de serem outras pessoas a recolher as crianças, os seus nomes terão de constar, obrigatoriamente, 
na ficha de autorizações existente para o efeito, bem como a fotocópia de documento com fotografia e no 
próprio dia os Pais/ Encarregados de Educação devem informar a Educadora. 

6. Em caso algum será permitida a recolha de crianças por menores de 16 anos, sem que os Pais ou 
Encarregados de Educação tenham assinado um termo de responsabilidade. 

7. Sempre que uma criança tiver que chegar mais tarde ou tiver sair antes do horário habitual, os 
Pais/Encarregados de Educação devem comunicar o facto à respetiva Educadora e entregar a respetiva 
justificação. 

8. A permanência reiterada no CIMM após até às 19h implica a inscrição no prolongamento, e o pagamento do 
valor mensal de 20€. 

9. A permanência pontual entre as 18h e as 19h implica o pagamento de uma coima no valor de 6€ que será 
debitado na fatura do mês seguinte. 

10.A permanência pontual depois das 19h implica o pagamento de uma coima no valor de 11€ que será 
igualmente debitado na fatura do mês seguinte. 

 
Artigo 30º 

Alimentação 
 

1. O CIMM fornece o almoço e o lanche a todas as crianças. As ementas são elaboradas por nutricionista e as 
refeições são confecionadas no CIMM, devendo os Pais/ Encarregados de Educação na altura da inscrição 
indicar se a criança manifesta reações alérgicas a algum tipo de alimento.  

2. Não será dado pequeno-almoço às crianças no CIMM. 
3. Sempre que a alimentação da criança não puder ser a da ementa, nomeadamente por alergia ou fase de 

introdução de alimentos, os Pais/Encarregados de Educação ficam responsáveis por trazer a alimentação, em 
embalagem devidamente identificada. 

4. A ementa semanal é afixada semanalmente na receção, e será divulgada no site, mas pode sofrer alterações. 
5. Na elaboração da ementa o CIMM rege-se pela Ata Pediátrica Portuguesa da Comissão de Nutrição da SPP 

de Abril de 2012, que pode ser consultada em: 
http://www.spp.pt/Userfiles/File/App/Artigos/34/20121029190143_SuplII_Acta%20Pediat_Vol43_N5.pdf, 
e pelos princípios da Dieta Mediterrânica. 

 
Artigo 31º 
Vestuário 

 
1. As crianças das salas de 1 e 2 anos devem usar o bibe (com tempo mais frio), t-shirts (com tempo mais 

quente) e o chapéu próprio do CIMM. Por baixo do bibe, deverão trazer roupa confortável e adequada à 
estação do ano.  

2. As crianças do berçário devem vir com roupa simples, confortável e adequada à estação do ano. A roupa 
deve ser fácil de trocar. 

3. O chapéu deve estar sempre na sala, no local de arrumação próprio. O bibe, as t-shirts e o chapéu são 
adquiridos no CIMM. 

4. Todo o vestuário deve estar devidamente identificado. 
5. Todas as crianças devem ter no CIMM uma muda de roupa adequada à estação do ano. 

 
Artigo 32º 

Doenças e acidentes 
 

1. Não é permitida a frequência de crianças no CIMM que se encontrem com sintomas de doença, 
aparecimento de febre superior a 38º C, diarreias e doenças infectocontagiosas, até ao total 
desaparecimento dos mesmos.  

2. A Educadora ou Auxiliar que, ao receber a criança, verificar sintomas de doença, não permitirá que esta 
fique no CIMM e a família será aconselhada e levá-la ao médico, só podendo voltar a frequentar o CIMM 
mediante a apresentação de declaração médica ou se já não apresentar os mesmos sintomas. Se se tratar 

http://www.spp.pt/Userfiles/File/App/Artigos/34/20121029190143_SuplII_Acta%20Pediat_Vol43_N5.pdf


 

de febre a criança só poderá voltar a frequentar o CIMM passadas 24h sem febre e sem administração de 
medicação. 

3. Se uma criança apresentar, na creche, os mesmos sintomas dois dias seguidos, os pais serão contactados 
para virem buscar a criança e ela só poderá voltar a frequentar a creche mediante declaração médica 
emitida para o efeito. 

4. Quando a criança se ausentar por mais de três dias, os pais deverão preencher o Termo de 
Responsabilidade sobre a Saúde da criança e, caso se justifique, a criança só poderá ser readmitida 
mediante a apresentação da declaração médica comprovativa da inexistência de perigo de contágio. 

5. Não será permitida a entrada de crianças no CIMM com uma doença considerada transmissível, conforme 
Decreto Regulamentar nº. 3/95. 

6. Não é permitida a permanência de crianças com agentes parasitários no CIMM, sem o tratamento 
adequado. 

7. No caso de acidente ou doença súbita que necessite de tratamento imediato, as famílias serão informadas 
o mais rapidamente possível, devendo dirigir-se de imediato ao CIMM; serão prestados de imediato os 
primeiros socorros possíveis. Dependendo da gravidade, a criança será conduzida a um Centro de 
Enfermagem ou ao Hospital Civil da área. 

8. As despesas referentes a acidentes serão cobertas pelo Seguro Escolar, a pagar anualmente pelas famílias. 
9. Se forem os Pais/Encarregados de Educação a levar a criança ao Hospital deverão entregar depois no CIMM 

a declaração de assistência no respetivo local que comunicará diretamente à Companhia Seguradora. 
10. A administração de qualquer medicamento só será efetuada mediante o preenchimento do termo de 

responsabilidade, em impresso próprio e assinado pelos Pais/Encarregados de Educação. No caso de serem 
gotas, os Pais deverão indicar a via de administração (nasal, oftálmica, auricular ou oral).  

11. Se for administrada alguma vacina à criança, os Pais deverão entregar na secretaria uma fotocópia do 
boletim de vacinas atualizado. 

 
 

Artigo 33º 
Comunicação com Pais/Encarregados de Educação 

 
1. A comunicação entre os serviços do CIMM e os Pais/EE será efetuada conforme a sua declaração (em 

papel ou por email) na ficha de inscrição.  
2. Cada Educadora está disponível para atender presencialmente os Encarregados de Educação mediante 

marcação prévia em horário afixado. 
 

Artigo 34º 
Avaliação do Desenvolvimento das Crianças 

 
1. A avaliação constitui um elemento essencial do processo educativo. Para tal deve ser integral, equilibrada, 

contínua, esclarecedora e adequada à idade da criança, de forma a proporcionar aos Pais/ Encarregados de 
Educação o conhecimento da evolução verificada no desenvolvimento das capacidades da criança. 

2. A avaliação do desenvolvimento da Criança é da competência da Educadora e será comunicada aos Pais/ 
Encarregados de Educação semestralmente em reunião. 

 
Artigo 35º 

Promoção e Proteção das Crianças 
 

A Caminhos da Infância existe para a promoção e proteção das crianças. Nesse sentido, a intervenção dos 
técnicos do CIMM pauta-se pelos seguintes objetivos: 
1. Potenciar os fatores de proteção que podem beneficiar todas as crianças e suas famílias. 
2. Identificar precocemente as crianças que se encontram em situação de risco e intervindo dentro das suas 

competências, evitando assim que essas situações se agravem e se tornem de perigo. 
3. Referenciar a criança e/ou a família, com o seu conhecimento informado, às Entidades com competência em 

Matéria de Infância e Juventude em função das suas necessidades, nomeadamente de saúde, ação social e 
outras. 

4. Intervenção nas situações de maus-tratos e outras situações de perigo e eventual sinalização à Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, polícia e/ou Ministério Público. 



 

CAPÍTULO V - DIREITOS E DEVERES 
 

Artigo 36º 
Direitos dos Pais/Encarregados de Educação 

 
Constituem direitos dos Pais/Encarregados de Educação: 

a. Conhecer o Projeto Educativo do CIMM e exigir a sua aplicação nos projetos e atividades planeadas e 
executadas. 

b. Conhecer o Regulamento Interno do CIMM e exigir o seu cumprimento. 
c. Receber esclarecimentos sobre os objetivos pedagógicos. 
d. Manter relação com a Equipa Educativa, de modo a favorecer conjuntamente a formação integral das 

crianças, de acordo com aquilo que se estabelece no presente Regulamento. 
e. Ver respeitada a sua intimidade e privacidade. 
f. Apresentar propostas ou sugestões à Direção do CIMM. 

 
Artigo 37º 

Deveres dos Pais/Encarregados de Educação 
 

Constituem deveres dos Pais/ Encarregados de Educação: 
a. Conhecer e contribuir para o cumprimento do Projeto Educativo e das normas contidas no presente 

Regulamento. 
b. Garantir o cumprimento da assiduidade e pontualidade por parte da criança. 
c. Manter uma relação de parceria com os Educadoras. 
d. Colaborar com os restantes membros da Comunidade Educativa na manutenção de um bom 

funcionamento do CIMM. 
e. Respeitar o exercício das competências técnico-profissionais de todos os colaboradores do CIMM. 
f. Procurar a adequada colaboração entre a família e o CIMM, de forma a alcançar uma maior efetividade 

no trabalho educativo. 
g. Acompanhar o processo de ensino aprendizagem da criança, informando-se, sendo informado e 

informando sobre todas as matérias relevantes no processo educativo das crianças. 
h. Comparecer e participar nas reuniões para que for convocado. 
i. Participar e colaborar nas atividades programadas pelo CIMM, por iniciativa própria e sempre que for 

convidado. 
j. Proporcionar circunstâncias e estabelecer relações sociais e culturais com o meio social envolvente do 

CIMM. 
k. Não recorrer ao uso de calão dentro das instalações do CIMM 
l. Pagar a mensalidade acordada dentro do prazo estipulado. 
m. Manter um bom relacionamento com o CIMM. 
n. Informar de todas as alterações a nível de documentação e informação do agregado familiar, mantendo 

atualizados todos os seus contactos. 
 

Artigo 38º 
Direitos das Crianças 

 
Constituem direitos da Criança: 

a. Usufruir de uma Educação e ambiente que assegurem o seu pleno desenvolvimento, de acordo com o 
Projeto Educativo do CIMM. 

b. Ser educada num espírito de compreensão e tolerância e participar em todas as atividades propostas. 
c. Utilizar todos os espaços que lhes estão destinados, bem como todo o material adequado e sempre 

apresentado nas devidas condições de higiene e segurança. 
d. Beneficiar de apoios específicos adequados às suas necessidades individuais. 
e. Ser respeitada na sua integridade e dignidade pessoais. 
f. Ser avaliada de acordo com critérios e objetivos definidos. 
g. Ver salvaguardada a sua segurança e ser assistida, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou 

doença súbita; 
h. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual. 



 

 
Artigo 39º 

Deveres das Crianças 
 

Constituem deveres da Criança: 
a. Ser pontual e assídua. 
b. Participar nas atividades desenvolvidas pelo CIMM. 
c. Tratar com respeito e com correção qualquer membro do CIMM. 
d. Apresentar um aspeto cuidado e limpo, tanto no que diz respeito ao corpo como ao vestuário;  
e. Colaborar na preservação, conservação e asseio do CIMM. 

 
 

Artigo 40º 
Direitos dos funcionários 

 
Constituem direitos dos funcionários: 

a. Encontrar na sua atividade um ambiente em que se possam realizar, sentir apoiados e confiantes. 
b. Ser ouvidos por todos os membros e órgãos da Comunidade Educativa. 
c. Pertencer a associações profissionais ou sindicais. 
d. Conhecer o Contrato Coletivo de Trabalho das IPSS. 
e. Emitir recomendações no âmbito da análise crítica do funcionamento do CIMM. 
f. Intervir na orientação pedagógica do CIMM. 
g. Participar no processo educativo das crianças. 
h. Ser informados das atividades promovidas pelo CIMM. 
i. Usufruir de apoio técnico, material e documental para o exercício das suas funções. 
j. Participar em ações de formação. 
k. Encontrar boas condições de higiene e segurança no local de trabalho. 
l. Conhecer os resultados da avaliação do seu desempenho. 
m. Usufruir da remuneração, correspondente à sua qualificação profissional e observado o Contrato Coletivo 

de Trabalho vigente. 
 

Artigo 41º 
Deveres dos funcionários 

 
Constituem deveres dos funcionários: 

a. Desenvolver com zelo e sentido de profissionalismo as tarefas que lhes competem, procurando a 
concretização do Projeto Educativo do CIMM e como tal o superior interesse da criança. 

b. Colaborar ativamente na construção de uma autêntica Comunidade Educativa. 
c. Garantir a qualidade do serviço proporcionando um equilibrado desenvolvimento global da criança. 
d. Dar a conhecer todas as informações necessárias, dentro das suas competências. 
e. Respeitar a natureza confidencial da informação de que tomem conhecimento relativa às crianças e 

respetivas famílias; 
f. Ser assíduos e pontuais, cumprindo o horário que lhes for distribuído, bem como o de outras atividades 

para as quais sejam designados. 
g. Procurar uma atualização profissional permanente. 
h. Cumprir no plano profissional as disposições legais e as resoluções tomadas pelos órgãos competentes; 
i. Desenvolver a sua atividade tendo sempre presente o respetivo código de ética e deontologia. 
j. Tomar conhecimento das convocatórias, circulares ou quaisquer documentos entregues. 
k. Trabalhar em equipa, com espírito de colaboração, contribuindo para o reforço das relações pessoais e 

profissionais no seio do grupo em que estão inseridos e, em geral, em todo o CIMM. 
l. Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais das crianças e famílias e demais membros da 

Comunidade Educativa, promovendo a integração e a colaboração. 
m. Estar disponíveis para dialogar com os Encarregados de Educação, quando estes o solicitem ou quando tal 

se revele necessário. 
n. Contribuir para assegurar a preservação e uso adequado das instalações e equipamentos do CIMM. 



 

o. Usar a farda que consiste em bata branca (cozinha e serviços gerais), bibe ou avental com polo/t-
shirt/camisola brancas e calças/saia de ganga ou equivalente, ténis em tecido branco (equipa educativa). 
Não será admitida roupa interior à vista, acessórios por cima da farda, piercings ou tatuagens. 

p. Não usar dispositivos digitais (tablets, telemóveis) enquanto estiver no exercício da função. 
q. Ser testemunho dos princípios, valores e atitudes decorrentes do Projeto Educativo. 
r. Fazer a autoavaliação do seu desempenho. 
s. Comparecer nas reuniões para que foram convocados. 
t. Estar disponíveis para qualquer convocatória ao serviço do CIMM, para concretização do Projeto Educativo 

e do Regulamento Interno. 
 

Artigo 42º 
Direitos da Associação Caminhos da Infância 

 
É direito da entidade gestora do CIMM rescindir o Contrato com o cliente, em caso de incumprimento reiterado 
das regras de funcionamento. 

 
Artigo 43º 

Deveres da Associação Caminhos da Infância 
 

São deveres da entidade gestora do CIMM criar as condições para o cumprimento deste regulamento, e 
promover o bem-estar na infância. 

 
 

Artigo 44º 
Livro de Reclamações 

 
Nos termos da legislação em vigor, o CIMM possui livro de reclamações, que poderá ser solicitado na secretaria 
sempre que desejado. 
 
 
 
CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 45º 

Integração de lacunas 
 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela Caminhos da Infância, tendo em conta a legislação 
em vigor sobre a matéria. 

 
Artigo 46º 

Disposições finais 
 

O Regulamento Interno entra em vigor em setembro de 2017, é divulgado junto de toda a Comunidade Educativa 
e será objeto de uma revisão sempre que a Direção o considere necessário. 
 
 
 
 
 
 

Julho 2018 
 

Nota: Qualquer alteração será comunicada ao Instituto de Segurança Social, de acordo com o art. 26.º do 
Decreto-Lei n.º33/2014. 


