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                                   Regulamento Interno  
 

Instituição 

 

 1. A Associação " O Saltarico " é uma Instituição Particular Solidariedade 

Social, sem fins lucrativos.  

 

 1.1 As actividades desenvolvidas com os seus utentes visam garantir o 

princípio da igualdade de oportunidades permitindo assim alcançar os 

objectivos de uma escola inclusiva, dando particular destaque aos valores da 

solidariedade e do espírito de cidadania. O apoio às crianças e às famílias 

visa, igualmente a prevenção de situações de carência, de disfunção e 

marginalização social, bem como a promoção da saúde. 

 

 1.2 Os seus serviços efectivos abrangem as Respostas Sociais de Creche, 

Pré-Escolar e Actividades de Tempos Livres, estando ainda previsto 

estatutariamente a Resposta Social de Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 

 

 1.3 A Instituição tem um projecto educativo elaborado anualmente pelos 

técnicos, a saber Director Técnico e Educadoras, promovendo a 

colaboração dos utentes e familias. 

 

 1.4 Os Corpos Gerentes são eleitos entre os sócios (Direcção, Conselho 

Fiscal e Assembleia Geral) por um período de 2 anos conforme os Estatutos. 

      

Inscrições/Admissões 
 

 
2. As inscrições das crianças efectuam-se nos meses de Março, Abril e Maio 

de cada ano, às 3ª feiras, das 14 ás 18h no edifício da Creche.  

 

2.1 As admissões são feitas com a colaboração do Serviço        Sub Regional 

de Loures, com um representante da Direcção e com o   Director Técnico. 

  

 
2.2 São condições preferenciais de admissão: 

 

a) Terem irmãos no “Saltarico”; 
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b) Filhos dos funcionários; 

c) Filhos de Sócios; 

d) Requerentes com declaradas dificuldades socio-económicas; 

e) Área de residência e de trabalho.  

 

 
Documentação 

 

 3. No acto de inscrição/renovação da inscrição o encarregado de educação, 

ou quem o substituir, deverá apresentar a seguinte documentação: 

 
 Do agregado: 
 

- Recibo actualizado dos vencimentos do pai e da mãe ou de quem 

os substituir 

-  IRS do ano anterior.      

- Recibo de renda da casa ou comprovativo da prestação mensal.  

- Cédula ou Bilhete de Identidade dos irmãos da criança. 

 

  Da Criança: 

 
- Cópia do Boletim individual de saúde (com quadro de vacinas 

actualizado). 

- Certificado médico comprovativo do estado de saúde da criança – 

facultativo 

- Cópia do cartão de utente. 

- Cópia do documento de identificação da criança 

- Cópia do cartão de contribuinte da criança  

- Número de Identificação da Segurança Social (NISS) 

- Fotografia actualizada da criança 

 
 3.1 Caso não sejam apresentados todos os documentos, de forma a 

poder ser calculada a mensalidade, ser-lhe-á aplicada a mensalidade 

máxima em vigor. 

 
3.2 As mensalidades serão calculadas em função do rendimento “per capita” 

do agregado familiar, com base na tabela em vigor na Instituição 
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 3.3 O caso de encarregados de educação com profissões liberais ou por 

conta própria a mensalidade será calculada tendo por base, pelo menos, o 

valor de dois ordenados mínimos. 

 

3.4 As mensalidades serão actualizadas anualmente em Setembro. 

 

 3.5 No acto de admissão o encarregado de educação deverá preencher uma 

proposta de sócio cuja quota será cobrada mensalmente com o recibo. 

 

 

 
Pagamentos 

 
 4. O pagamento das mensalidades e outros débitos efectuam-se até dia 10 

de cada mês, na secretaria. Se o último dia coincidir com o fim-de-semana 

ou feriado considera-se para o efeito o dia útil imediatamente a seguir. 

  

4.1. Findo este prazo a mensalidade será acrescida de 4%. 

   

 4.2. No acto de admissão cada criança pagará uma jóia de Sócio no valor de 

50 €, com actualização à taxa de inflação do ano com arredondamento para 

a unidade. 

  

4.3. Em Setembro todas as crianças pagarão uma taxa de renovação de 

matrícula no valor de 25 €, com actualização à taxa de inflação do ano com 

arredondamento para a unidade. 

 

  

4.4. A mensalidade relativa ao mês de Agosto será dividida em 7  vezes, de 

Novembro a Maio, e paga mensalmente com as respectivas mensalidades. À 

mensalidade de Agosto serão descontados 25%, no caso das crianças que 

têm alimentação. 

 

 4.5. Sempre que se acumulem dois meses sem ser efectuado o pagamento 

de mensalidades, já não será emitido o 3º recibo. O encarregado de 

educação poderá efectuar o pagamento até ao final do mês, no caso de não 

se verificar este procedimento, o valor das mensalidades em falta será 

enviado para cobrança judicial, e a vaga da criança poderá ser substituida. 
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4.6 As mensalidades não sofrerão descontos, à excepção daquelas que 

tenham a alimentação incluída em que o desconto é de 25% da mensalidade 

desde que se registem faltas superiores a duas semanas consecutivas. 

 

 

4.7. A desistência de qualquer criança deve de ser comunicada por escrito, à 

Direcção com, pelo menos, 15 dias de antecedência, a falta de cumprimento 

do prazo implica a cobrança da totalidade da mensalidade do mês a 

decorrer, salvo situações devidamente fundamentadas. 

 

4.8. No caso de desistência, antes do final do ano lectivo, o pagamento da 

mensalidade do mês Agosto/ Férias é obrigatória, independentemente dos 

meses de frequência ao longo ano. 

  

4.9. Para as crianças que transitem para outro ciclo de escolaridade (pré 

escolar da rede publica e 5º ano) o pagamento da mensalidade do mês de 

Agosto é obrigatório, mesmo quando o seu mês de férias seja o referido.    

 

4.10. Para as crianças que forem admididas no decorrer do ano lectivo, 

independentemente da data, terão de pagar as  parcelas do mês de Agosto/ 

Férias. A primeira na data de admissão (após o mês de Dezembro) e as 

restantes até ao mês de Julho. 

  

 
SAÚDE 

 

 
 5. Não podem permanecer no "O Saltarico", as crianças cujo estado de 

saúde seja ou possa ser, prejudicial às outras crianças. 

 

 5.1. Os encarregados de educação deverão informar "O Saltarico" das faltas 

dos seus educandos. Em caso de doença é exigida cópia da declaração do 

médico assistente com a previsão do tempo que a criança necessita de ficar 

em casa. Aceita-se cópia da declaração que os encarregados de educação 

necessitam para entregar nos respectivos serviços.  
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 5.2. Sempre que surjam problemas de saúde, nos seus utentes, "O 

Saltarico” entrará em contacto com o Delegado de Saúde respeitando-se a 

sua orientação. 

 

5.3. As crianças só podem trazer para "O Saltarico" os medicamentos 

estritamente necessários estes devem ser marcados com o nome da criança, 

hora e dose que deve ser ministrada. Os medicamentos devem ser 

acompanhados de fotocópia da receita médica. No caso de não existir receita 

médica o encarregado de educação deverá assinar uma autorização de toma 

do medicamento. 

 

 

 5.4. Todas as crianças estão abrangidas por um seguro escolar, cujo prémio 

é pago mensalmente, e que cobre os acidentes pessoais quando estão sob 

responsabilidade de "O Saltarico ". 

 

 5.5. Em caso de acidente ocorrido sob a responsabilidade da Instituição, as 

crianças serão socorridas de imediato na clínica ou no Hospital e será dado 

conhecimento aos pais em simultâneo. 

 

 5.6. Cabe aos encarregados de educação assegurar os cuidados básicos de 

higiene do seu educando.  

   

 
Férias, Feriados e outros Encerramentos 

 
 

 6. " O Saltarico" encerra nos feriados Nacionais, nos dias 24 e 31 de 

Dezembro, na terça-feira de Carnaval, quinta-feira Santa e no feriado do 

Concelho ( 26 de Julho). 

  

 6.1. “O Saltarico” encerra uma semana entre o final de Agosto e o princípio 

de Setembro (data a marcar anualmente conforme calendário) para 

desinfecção, limpeza e formação dos trabalhadores. 

 

 6.2. “O Saltarico” não encerra para férias, no entanto todas as crianças 

deverão gozar 22 dias úteis de férias. Os encarregados de educação deverão 

marcar, obrigatoriamente, 13 dias úteis consecutivos, 1 de Julho até ao final 



Associação “O Saltarico” 

Rua Adelaide Cabete, nº 1- 1A 

2660-208 Santo António dos Cavaleiros 
6 

da semana de encerramento. A semana de encerramento pode ser 

considerada período de férias. 

 

           6.3. Os dias marcados devem ser criteriosamente cumpridos na sua 

totalidade devendo qualquer alteração ser solicitada e fundamentada, por 

escrito, à Direcção. 

 

          6.4. Os dias marcados, para além dos 22 dias úteis, são da inteira 

responsabilidade dos Encarregados de Educação e só poderão ser alterados 

de acordo com as normas em vigor. 

 

          6.5. Todas as alterações só serão consideradas válidas após decisão e 

comunicação escrita, por parte da Direcção. 

 

 Durante o mês de Abril serão afixados os mapas com o registo do período de 

férias de cada criança. Só se poderá proceder a alterações até 31 de Maio. 

 

 

Funcionamento 
 

 

 7. “O Saltarico” dispõe de educadores e auxiliares em número suficiente 

para o grupo de utentes a seu cargo, existindo para cada grupo um 

educador responsável a quem os pais deverão colocar questões pedagógicas 

ou de funcionamento. 

  

 7.1 “O Saltarico” dispõe de um Director Técnico que coordena todas as 

respostas sociais e que faz a ligação com a Direcção. 

  

    7.2 Os Pais são parceiros essenciais nas actividades desenvolvidas nesta 

       Instituição pelo que deverão colaborar activamente tanto nas reuniões de 

       sala como no dia a dia com criticas e sugestões. 

 

7.3. "O Saltarico" funciona de 2ª a 6ª feira entre as 7H e as 19H horas. Os 

encarregados de educação que desrespeitem por qualquer motivo o horário 

de saída devem assinar uma folha de atraso. Essa folha é avaliada todos os 

meses e poderá haver consequências se se registarem mais do que 3 

atrasos no mesmo mês. 
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 7.4. "O Saltarico" não se responsabiliza por  objectos pessoais tais como, 

ocúlos, brincos, pulseiras, fios, brinquedos etc. ou extravio de valores que 

não tenham sido confiados à sua guarda. 

 

7.5. As crianças serão entregues às pessoas que os encarregados de 

educação indiquem no acto de admissão ou por expressa autorização na 

altura. Para que seja salvaguardado o interesse das crianças e da 

Instituição, sempre que se considere necessário, será pedido cópia da 

regulação do poder paternal. 

 

          7.6. Os casos omissos serão tratados pela Direcção. 
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Anexo ao Regulamento Interno 

Resposta social da Creche 

 

Objectivos 

 

 
1. A resposta de Creche destina-se a crianças com idades compreendidas 

entre os 0 meses e os 3 anos. 

 

1.1 Os seus objectivos gerais são o apoio à criança e à família, prestando 

às crianças cuidados de alimentação, higiene e bem-estar num 

contexto lúdico e educativo que potencie o seu desenvolvimento 

saudável. 

 

2. Contribuindo para a concretização do objectivo anterior, “ O Saltarico” 

promove  actividades de enriquecimento curricular para  os seus utentes, 

sendo que o seu valor  comparticipado pelas famílias. Nos casos de 

comprovada dificuldade económica é revisto o valor dessa comparticipação 

por forma a que nenhuma criança seja excluída dessa actividade por esse 

motivo. Estas actividades decorrem de Outubro a Junho.  

 

 

A Creche deve cooperar activamente com as famílias, no sentido de se 

estabelecer uma relação de confiança sempre no superior interesse da 

criança. 

 

Funcionamento 

 
      2. Podemos considerar que o horário da entrada na Creche é flexível. Deve,  

      no entanto, ser encontrado um equilíbrio entre o maior tempo possível de   

      permanência da criança com família com a rotina da Creche.  

 

Saúde 

 
3. Sabendo que na resposta de Creche pelas características da idade dos 

seus utentes, se verifica uma maior incidência de problemas do foro 

respiratório e intestinal, assume a maior importância a correcta e integral 
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passagem de informação sobre o estado de saúde das crianças por forma a 

proteger o próprio e o grupo bem como o maior respeito pelas normas n.º 6 

e 6.1. 

 

 

 

 
Mensalidades 

 

 
4. No valor da mensalidade está incluído a alimentação; As crianças com 

menos de um ano terão uma dedução de 25% no valor da mensalidade, 

dado que “O Saltarico” só fornece alimentação para as crianças a partir dos 

12 meses de idade. 

 

4.1. As mensalidades são calculadas com base no rendimento “per capita” 

segunda a tabela em vigor na Instituição (em anexo), aprovadas em 

Direcção. 

O calculo do rendimento “per capita” do agregado familiar é realizado de 

acordo com a seguinte fórmula R=RF-D  

                                                   N 

 

Sendo: R= Rendimento “per capita”, RF= rendimento mensal ilíquido do 

agregado familiar, D = despesas fixas e N= número de elementos do 

agregado familiar. 
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     Anexo ao Regulamento Interno 

      Resposta social de Pré-Escolar 

Objectivos 

 

  

1. “O Saltarico” faz parte da rede solidária da Educação Pré-escolar, como tal 

rege-se pelos princípios da mesma quer ao nível dos objectivos quer ao nível 

das comparticipações das famílias. 

Desenvolve a componente lectiva bem como a componente de apoio à 

família (serviço de refeições e prolongamento de horário). 

 

2.A resposta de Pré-Escolar destina-se a crianças com idades compreendidas 

entre os 3 e os 5 anos. 

 

2.1 Os seus objectivos são: 

 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social; 

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades; 

d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas sua  

 Individualidade; 

e) Desenvolver a expressão e a comunicação;  

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g) Proporcionar à criança bem-estar e segurança; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e promover a 

orientação e o encaminhamento das mesmas; 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo. 

 

3. Contribuindo para a concretização do objectivo c), “ O Saltarico” promove 

a prática de actividades de enriquecimento curricular para todos os seus 

utentes, sendo que o seu valor é comparticipado pelas famílias. Nos casos 

de comprovada dificuldade económica é revisto o valor dessa 

comparticipação por forma a que nenhuma criança seja excluída desse 

serviço por esse motivo.  

Esta actividade decorre de Outubro a Junho. Os encarregados de educação 

deverão entregar durante o mês de Setembro declaração médica 

comprovativa da aptidão física para a prática desportiva (entrega 

facultativa). 
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Funcionamento 

 

 
           1. O horário de entrada é até às 9h 30m. 

         1.1. O tempo lectivo decorre entre as 9h e as 12h e as 14h e as 16h.  

         1.2. É obrigatório o uso de bibe cujo modelo se encontra à venda na 

          Instituição 

      
Mensalidades 

 
2. No valor da mensalidade está incluído a alimentação. 

2.1. As mensalidades são calculadas com base no rendimento “per capita” 

segunda a tabela aprovada pelo ME. 

 

2.2.O calculo do rendimento “per capita” do agregado familiar é realizado de 

acordo com a seguinte fórmula R=RF-D  

                                                   N 

 

Sendo: R= Rendimento “per capita”, RF= rendimento mensal ilíquido do 

agregado familiar, D = despesas fixas e N= número de elementos do 

agregado familiar. 
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Anexo ao Regulamento Interno 

 
 Resposta Social de ATL 

Objectivos Gerais 

 
1. A resposta social de ATL destina-se às crianças que frequentam o 1º ciclo 

do ensino básico. 

 

1.1.Os seus objectivos são o apoio à criança e à família, ocupando os 

tempos não lectivos com actividades essencialmente lúdicas e que 

complementam as desenvolvidas na escola. No interesse das crianças, a 

permanência no ATL deverá corresponder tanto quanto possível ao tempo 

mínimo em que a família não os pode acolher. 

 

Funcionamento 

 

2. De acordo com os objectivos desta resposta não será definido horário 

limite de entrada, no entanto deve ser observado o horário que permita à 

criança desenvolver rotinas na sala (por exemplo realização de trabalhos 

escolares, passeios, etc.) ou outros trabalhos ligados ao projecto. 

 

2.1. A realização dos trabalhos de casa no ATL poderá ser condicionada 

pelos recursos fisicos e humanos, no entanto poderão ser realizados todos 

os dias da semana, são excepções a  6ª feira à tarde e a 2ª de manhã.  

 

2.1 A realização dos trabalhos escolares no ATL depende da vontade 

expressa dos encarregados de educação. No entanto será reservado um 

tempo diário para a sua realização.  

 

2.2.Durante a realização dos trabalhos escolares as crianças poderão estar 

acompanhadas por adultos, no entanto deve entender-se a sua função 

apenas como um apoio.  
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          Mensalidades 

 

 
3.1. No valor da mensalidade está incluído a alimentação, excepto no caso  

do ATL da EB1/JI da Flamenga em que não está incluido o almoço. As 

crianças que frequentarem o ATL durante o mês de Agosto deverão pagar as 

refeições ao Saltarico. 

 

3.2. As mensalidades são calculadas com base no rendimento “per capita” 

segunda a tabela em vigor na Instituição, aprovadas em Direcção. 

 

3.3. O calculo do rendimento “per capita” do agregado familiar é realizado 

de acordo com a seguinte fórmula R=RF-D  

                                                   N 

 

Sendo: R= Rendimento “per capita”, RF= rendimento mensal ilíquido do 

agregado familiar, D = despesas fixas e N= número de elementos do 

agregado familiar. 
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Anexo ao Regulamento Interno 

 
Resposta social de ATL Prolongamento 

 

Objectivos Gerais 

  
1. Esta resposta destina-se às crianças que frequentam o Jardim-de-infância 

e o 1º ciclo do ensino básico da EB1/JI Flamenga, mediante Protocolo de 

Cooperação com a Câmara Municipal de Loures 

 

1.1. Os seus objectivos são o apoio à criança e à família, ocupando os 

tempos não lectivos com actividades essencialmente lúdicas e que 

complementam as desenvolvidas na escola. No interesse das crianças, a 

permanência no ATL deverá corresponder tanto quanto possível ao tempo 

mínimo em que a família não as pode acolher. 

 

Funcionamento 

 

2. De acordo com os objectivos desta Resposta Social não será definido 

horário limite de entrada, no entanto deve ser observado o horário que 

permita à criança desenvolver rotinas na sala (por exemplo realização de 

trabalhos escolares, passeios, etc.) ou outros trabalhos ligados ao projecto. 

 

2.1 O Protocolo com a Câmara Municipal de Loures apenas abrange o 

horário das 8h30 às 18h00m e apoio às refeições.  

 

2.2 As crianças que necessitem de permanecer nesta resposta após o 

horário acima referido, terão de pagar um acréscimo, de valor único, na 

mensalidade que abrange permanência em férias e interrupções lectivas, 

que se designa prolongamento extra. 

 

 

2.3. As crianças de Jardim-de-infância terão as mesmas actividades que as 

do 1.º ciclo sempre que estas se adequem à sua faixa etária. 

  

       

 



Associação “O Saltarico” 

Rua Adelaide Cabete, nº 1- 1A 

2660-208 Santo António dos Cavaleiros 
15 

      Mensalidades 

 

3.1. O serviço de almoços é da responsabilidade da Autarquia. Os 

encarregados de educação pagam o lanche e o prolongamento ao 

“Saltarico”. As crianças a frequentar o pré-escolar pagam a sua mensalidade 

directamente no Saltarico.  

 

3.2. As mensalidades são calculadas com base no rendimento “per capita” , 

pela Câmara Municipal de Loures segundo tabela em vigor. 

 

 

 

 

Férias 

 

4. As crianças que não usufruem do prolongamento extra, terão de marcar 

22 dias úteis de férias consecutivos, no mês de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associação “O Saltarico” 

Rua Adelaide Cabete, nº 1- 1A 

2660-208 Santo António dos Cavaleiros 
16 
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Associação “ O Saltarico” 

 

O Encarregado de Educação de ________________________________________  , 

declara que tomou conhecimento do Regulamento Interno da Associação  “O 

Saltarico”, do ano lectivo 2014/2015, tendo recebido cópia do mesmo. 

Assinatura do Encarregado de Educação___________________________________ 

Data:____________ 

 

 

 

 

 
Associação “O Saltarico” 

 

 

O Encarregado de Educação de ____________________________________, 

declara que tomou conhecimento do Regulamento Interno da Associação “O 

Saltarico” do ano lectivo 2014/2015, tendo recebido cópia do mesmo. 

Assinatura do Encarregado de Educação___________________________________  

Data:____________ 

 

 

 

 

 

Associação “ O Saltarico” 

 

 

O Encarregado de Educação de ________________________________________, 

declara que tomou conhecimento do Regulamento Interno da Associação “O 

Saltarico” do ano lectivo 2014/2015, tendo recebido cópia do mesmo. 

Assinatura do Encarregado de Educação___________________________________ 

Data:____________ 

 

 

 


