Regulamento Interno do Centro de Atividades de Tempos Livres

CAPITULO 1

mento e do seu grupo social, favorecendo a
adesão aos fins livremente escolhidos;

PRINCÍPIOS GERAIS
c)

pessoal de cada criança, de forma a ser capaz

SECÇÃO I

de se expressar num clima de compreensão,

Objeto e âmbito de aplicação

respeito e aceitação de cada um;
d)

Artigo 1°

aproveitamento e rentabilização de todos os

O presente regulamento define o regime de funcionamento

recursos do meio;
e)

de S. José, das estruturas de orientação e dos serviços de

Garantir um ambiente f’sico adequado propor
cionando as condições para o desenvolvimento

apoio, bem como os direitos e os deveres dos membros da

das atividades, num clima clamo, agradável e

comunidade que nela participam.
Artigo 2°

Favorecer a inter relação família, escola, esta
belecimento, em ordem a uma valorização,

Objeto
do Centro de Atividades de Tempos Livres da Associação

Criar um ambiente propicio ao desenvolvimento

acolhedor;

O

Proporcionar uma vasta gama de ativ dades
ntegradas num projeto de animação socio cul

Âmbito de aplicação

tura em que as crianças possam escolher e

Ficam abrangidos as crianças, os pais e encarregados/as

participar livremente, considerando as caracte

de educação e os/as colaboradores/as, que se encontrem

rísticas dos grupos e tendo como base o maior

envolvidos no projeto educativo da Associação de S. José.

respeito pela pessoa;
g)

Manter um estreito relacionamento com a famí

SECÇÃO II

lia, os estabelecimentos de ensino e a comuni

Do Centro de Atividades de Tempos Livres

dade, numa perspetiva de parceria, tendo em
vista a partilha de responsabilidades a vários

Artigo 3°

níveis.

Caracterização e localização
1

—

O CATL da Associação de S. José visa proporcionar

atividades de lazer a crianças a partir dos 6 anos e aos

CAPITULO II
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

jovens até aos 10 anos, de ambos os sexos, nos períodos
disponíveis das responsabilidades escolares.
2

—

O CATL da Associação de S. José tem a sua sede na

rua Tenente-Coronel Dias Pereira n°31, Braga.

Artigo 5°

Direção
A nsttuição é gerida por uma Direção, eleita por períodos
de três anos, que delega funções técnicas no/a Diretor a

Artigo 4°

Técnico a do estabelecimento.

Objetivos
1

—

Para alcançar o objetivo geral enunciado no número

anterior, o CATL da Associação de S. José tem os seguin
tes objetivos específicos:
a)

ção na sociedade;

A organização e gestão técnica é da responsabilidade do a
Diretor/a Técnico/a que assegura a execução das linhas
orientadoras, de coordenação e supervisão de toda a
atividade do estabelecimento, dirigindo o funcionamento do

Contribuir para que cada grupo encontre os

mesmo segundo o estipulado pela Direção.

Permitir a cada criança, através da participação
na vida em grupo, a oportunidade da sua inser

b)

Artigo 6°

Direção Técnica

seus objetivos, de acordo com as necessidades,
aspirações e situações própras de cada ele-
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Artigo 7°
Direção Pedagógica
A organização pedagógica é da responsabilidade do a

2

Além dos recursos humanos específicos do CATL

—

existem outros com afectação simultânea a outras valên
cias:

Diretor a Pedagógico/a a quem compete:

a)

1 Técnico/a de saúde;

Coordenar a aplicação do Projeto Sócio Educa

b)

1 Psicólogo/a;

tivo do estabelecimento de CATL;

c)

1 Cozinheiro/a;

b)

Coordenar a atividade sócio educativa

d)

1 Ajudante de cozinheiro;

c)

Orientar tecnicamente toda a ação do pessoal

e)

1 Trabalhador/a auxiliar;

docente, técnica e auxiliar;

f)

1 Técnico/a administrativo a.

a)

d)

Organizar, de acordo com as normas de cada
instituição, a distribuição do serviço docente e

CAPÍTULO III

não docente;
e)

HORÁRIO, INSTALAÇÕES E

Estabelecer o horá~o de funcionamento de

REGRAS DE FUNCIONAMENTO

acordo com as necessidades da família, salva
guardando o bem-estar das crianças e tendo

SECÇÃO 1

em conta as normas de cada instituição.

Do horário

Artigo 8°

Artigo 13°

Serviços de Atividade Sócio Educativa
A atividade sócio educativa é assegurada por Educado
res/as Sociais ou equivalente.

Horário do Estabelecimento e Serviços
1

—

A valência de CATL funciona de Segunda a Sexta-

Feira, com o seguinte horário:

Artigo 9°
Serviços Administrativos

a)

Abertura às 07:45h e encerramento às 19:OOh;

b)

Em período de letivo a modalidade de pontas
(manhã) é das 07:45h às 09:00h; o período de

O apoio administrativo é garantido pelos Serviços Adminis

refeição das 13:OOh às 15:00h e a modalidade

trativos da Associação de 5. José

pontas (tarde) é das 17:30h ás 19:00h;
c)

Artigo 10°

escolares o acolhimento é das 07:45h às

Serviços Hoteleiros

09:30h; o período de refeição das 12:30h às

O fornecimento das refeições é garantido pelo pessoal da

13:30h; o período de atividade das 09:30h às

cozinha e refeitório da Associação de S. José.
Artigo 11°
Serviços de Apoio Psicológico
1

—

O apoio psicológico é assegurado por um a Psicólo

goa.
2

—

O apoio prestado às crianças é, sobretudo, ao nível

psicopedagógico, psicoterapêutico e ao nível de orientação
parental.

Recursos humanos
1

—

Os recursos humanos exstentes na valência de CATL

sao:
a)

12:30h e das 13:30h às 17:OOh; o perodo de
saída das 17:OOh às 19:00h.
2

2 Educadores as Sociais ou equivalente.

—

O horário de funcionamento da Direção Técnica é das

09:30h às 12:30h e das 14:30h às 18:OOh.
3

—

O horário de funcionamento da Direção Pedagógica é

das 09:30h às 12:30h e das 14:30h às 18:OOh.
4

—

O horário de funcionamento dos Serviços Administrati

vos é das 08:OOh às 18:45h.
5

Artigo 12°

Em período de interrupções letivas e férias

—

O horário de funcionamento dos Serviços de Apoio

Psicológico é das 09:30h às 12:30h e das 14:30h às
18:OOh. Este horário poderá ser flexivel em função de
marcações prévias, de acordo com a conveniência de
ambas as partes.
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so evolutivo, através de práticas adequadas a

SECÇÃO II

cada faixa etária;

Das instalações
Artigo 14°

b)

O desenvolvimento pessoal e social da criança;

c)

A colaboração e partilha de responsabilidades

d)

O favorecimento da formação e desenvolvimen

no processo educativo com a família;

Instalações
O CATL da Associação de S. José possui três sa as para o
desenvolvimento de atividades sócio educativas: uma sala

to equilibrado da criança, através da promoção

de grupo, uma sala de informática e uma sala de expres

de aprendizagens diferenciadas e significativas;
e)

são plástica. Todos os espaços apetrechados com material

A estimulação do desenvolvimento da criança,

didático apropriado. Para além destes, conta com os

nas suas componentes: emocional, cognitiva,

espaços funcionais administrativo, cozinha, refeitório, de

comunicacional, social e motora, através da

higiene, de repouso e gabinete médico, afetos também às

implementação de atividades sócio educafvas

outras valências.

intencionais e estruturadas.
SECÇÃO III

Artigo 16°

Do funcionamento

Da entrada das crianças
1

—

Durante as interwpções letivas e as férias escolares a

entrada das crianças, na sala de atividades, terá que ser

Artigo 15°

feita impreterível mente até às 09:30h.

Serviços Prestados
O CATL da Associação de S. José tem ao dispor da comu

2

nidade os seguintes serviços:

horário de entrada, não será permitido aos acompanhantes

1. Apoio familiar:

da criança circular no colégio. Assim, os adultos que a

a)

Promoção do acolhimento, guarda, proteção e
segurança de todos os cuidados básicos neces

b)

—

Sempre que a criança chegar ao colégio em cima do

acompanham já não se poderão dirigir às salas tendo que
aguardar, na receção do colégio que o colaborador da

sários a crianças;

sala a venha buscar.

Vertente da retaguarda familiar, durante o tem

3

po parcial de afastamento da criança do seu
meio familiar, através de um processo de aten

—

Em caso de atraso na entrada da criança, os/as res

ponsáveis pela mesma têm que comunicar, até às 09:30h
desse dia, o atraso, devendo a criança entrar na respetiva

dimento individualizado e de qualidade, que

sala até às 10:00h ou até à hora do almoço mediante

inclui os serviços direcionados aos cuidados

justificação por escrito em caso de presença em consultas,
exames médicos ou outros.

básicos de:
• Alimentação (almoço e lanche)

-

diferen

4

—

Caso o estipulado na alínea anterior não se verificar a

ciada de acordo com as necessidades da

criança só poderá frequentar o período da tarde, a partir

criança;

das 14:30h.
assegurando o desenvolvimento

5 Os atrasos deverão ser exceções pelo que se a crian

harmonioso da criança, colaborando com

ça constantemente chegar atrasada, mesmo comunicando

• Saúde

—

a família na deteção e despiste precoce de
situações de doença, inadaptação ou defi

—

o atraso, o Educador responsável reserva-se ao direito de
entender não ficar com a criança no período da manhã.

ciência proporcionando o seu adequado
Artigo 17°

encaminhamento.

Processo individual

2— Apoio sócio educativo:
a)

Promoção do desenvolvimento integral da
criança, num clima de segurança afetiva e físi
ca, acompanhando e estimulando o seu proces

Cada criança inscrita possui um processo individual cons
tituído da segunte forma:
a)

o

Serviços Administrativos: ficha de candidatura
contrato de prestação de serviços e documento

o
(1)
C.’)
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Artigo 22°

comprovativo da entrega de todos os documen

Atividades desenvolvidas

tos necessários;
b)

Direção Técnica e Pedagógica: ficha de inscri

As atividades desenvolvidas no CATL estão de acordo com

ção, documentação da criança, declaração

o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades e o

médica e informação médica relevante, identifi

Projeto Sócio Educativo da valência de livre acesso aos

cação das pessoas a quem a cnança pode ser

pais/encarregados/as de educação.

entregue;
c)

Sala de Atividades: ficha de identificação,

Artigo 23°

informações familiares e de saúde, necessida

Entrega e recolha de crianças

des específicas da criança, elementos referen

1

tes à evolução do desenvolvimento da criança,

pessoa que a acompanha terá que assinar a folha de

avaliações, autorizações e identificação das

entrada e/ou saída, assim como o/a colaborador/a que a

pessoas a quem a criança pode ser entregue.

recebe ou entrega, registando a hora de entrega ou de

—

Sempre que a criança é entregue ou recolhida, a

saída, assim como as observações pertinentes.
Artigo 18°

2

—

A entrega e recolha de crianças devem ser feias de

Registo de presenças

preferência, pelos pais ou encarregados as de educação

O a responsável do CATL dispõe de uma ficha de registo

na sala de acolhimento, na respetiva sala de atividades ou

de presenças, cuja contagem será informatizada bimen

espaço da componente de apoio à família.

salmente nos Serviços Administrativos.

3

—

No caso de serem outras pessoas a recolher e/ou a

entregarem as crianças, os seus nomes, bem como a
Artigo 19°
Ausências justificadas

fotocópia da sua identificação, terão de constar, obrigato
riamente, no Processo Individual da Criança.

Consideram-se justificadas as ausências resultantes de

4 Sempre que, por algum motivo excecional, for recolher

doença da criança, ou férias, devidamente comprovadas,

a cnança uma pessoa cujo nome não conste no seu Pro

ou de outros motivos ponderosos que a Direção Pedagógi

cesso Individual, os pais/encarregados/as de educação da

ca venha a considerar justificativos

criança devem informar os serviços do fato e essa pessoa

Artigo 20°

fotocopiada para anexar ao registo da ocorrência, no

Ausências injustificadas

Processo Individual da Criança, caso contrário, a criança

—

deve fazer-se acompanhar da sua identificação que será

As ausências não justificadas das crianças podem deter

não será entregue.

minar o cancelamento da respetiva inscrção sem prejuízo

5

da exigibilidade das correspondentes comparticipações

por menores de 16 anos, sem que os pais encarregados as

familiares devidas até à data do cancelamento.

de educação tenham assinado um termo de responsabili

—

Em caso algum será permitido a recolha de crianças

dade.
Artigo 21°
Interrupção da actividade
1

—

O mapa dos dias de interrupção da atividade será

6

—

Não será permitido o envio de crianças sozinhas para

casa, sem que os pais/encarregados/as de educação
tenham assinado um termo de responsabilidade.

afixado, anualmente, no período que antecede a inscrição

7—Sempre que a criança não seja recolhida até às 19:OOh

e renovação de inscrição.

será aplicada uma multa cujo valor será utilizado para a

2

aquisição de material para a sala de atividades.

—

Qualquer alteração aos dias de interrupção da ativida

de será afixada com 30 dias de antecedênc a, da mesma.
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1

—

Artigo 24°

SECÇÃO II

Reuniões de pais

Da saúde

Os pais (encarregados/as de educação ou represen

tantes legais) devem particpar no funconamento do CATL,

Artigo 28°

sendo as reuniões de pais um momento privilegiado de

Cuidados de saúde

intercâmbio,

1

2

—

Por razões de segurança e preservação da saúde de

Serão organizadas reuniões de pais sempre que a

todos/as os/as utilizadores/as do CATL e das restantes

Direção, Direção Técnica e/ou Pedagógica ou Educador a

valências da instituição, serão impedidas temporariamen

de Infância entender ser necessário.

te, de frequentar a valência as crianças portadoras (ou com

—

suspeita de serem portadoras) de doenças infetoArtigo 25°

contagiosas, constituindo dever imperativo dos pais e

Passeios e deslocações

encarregados/as de educação comunicar qualquer altera

Quando o CATL promover passelos ou deslocações em

ção clínica dos seus suas educandos/as que possa confi

grupo será facultada a informação necessária á realização

gurar a situação atrás descrta nomeadamente:

dos mesmos, bem como será solicitado, por escrito uma

Quadro 1 — Doenças da Declaraçbo Obrigatória
(Portaria n 1071198 de 31 da Dezembro)

autorização expressa assinada pelos pais/encarregados as
de educação da criança.

.lera
Febre tifóide
Febre . ratitiode
Outras salmoneloses
• lose
Irrçl’lIi.v.
Tuberculose
Peste

Artigo 26°
Responsabilidade sobre valores

Slfilis ecoce e co énita
Infec Oeu •enocócicas
Doen adeL me
Febre esceronodular
Febre O
Poliomielite .uda
Doen de Creutzfeldt-Jacob
Relva

Ia~jç1tiTççr.

I1~TTSfli.

Brucelose
Leptospirose

A instituição não se responsabiliza pelo extravio de valores

Saram..
Rubéola 080 con.én la

Tétano neonafal

ou outros objectos que as crianças/jovens tenham em seu
poder durante a frequência no CATL.

I’le.-titeB

Tosse c000ulsa
Infecção men n. .cÓcica
lnf
o .. Hae • .flulus influeze
Doe a dos • onérios

1

Maioria
Le,shmaniase visceral
Equinococooe unilocular ou quislo hidáfico
Tr.uiniase
Rubéola co • nua

CAPITULO IV
Quadro 2— Outras Doenças Infecciosas

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
SECÇÃO 1
Da alimentação
2

1

—

O regresso à frequência das crianças que tenham

Artigo 27°

apresentado a stuação descrita anteriormente só poderá

Alimentação

processar-se mediante a apresentação de declaração

A Associação de S. José fornecerá às crianças/jovens

médica, prévia ou posterior, comprovando o seu restabele

três refeições diárias (lanche da manhã, almoço e lanche

cimento e a inexistência de qualquer risco de contágio, ou

da tarde) durante as interrupções letivas e férias escolares

na sua inexistência os/as responsáveis terão que assumir

e apenas almoço durante o período letivo.

a responsabilidade pela situação de saúde, mediante

2 A ementa é elaborada mensalmente por um/a nutricio

documento para o efeito.

nista, colaborador/a da Associação de 5. José.

3 Sempre que qualquer criança apresente algum sinal de

3

falta

—

—

—

—

A ementa é afixada semanalmente, para que os

pais encarregados as de educação dela tomem conheci

de

saúde,

os

serviços

informarão

os

pais encarregados as de educação, o mais brevemente

mento.

possível, para que tomem as providências necessárias

4

devendo comparecer sem demora, no local, a fim de

—

Serão proporcionadas dietas quando os pais/en

carregados/as de educação das crianças/jovens o solicitem

tomarem conta da criança.

prévia e justificadamente apresentando indicação médica.

4

—

Se os sinais refe~dos no número anterior forem nota
.—f

dos no momento de receber a criança, esta não poderá

L)o
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ficar no estabelecimento se for considerado que pode

Artigo 300

haver risco para a própria ou para as outras crianças.
5

—

Critérios de admissão

Os pais/encarregados/as de educação da criança

deverão informar:
a)
b)

1

—

Sempre que não seja possível a admissão de todas as

crianças candidatas as admissões terão as seguintes

Dos casos de indisposição noturna ou outras

prioridades:

perturbações que tenham notado na criança;

a)

Cnanças em situação de risco;

Do aparecimento de parasitas ou outras infe

b)

Ausência ou indisponibilidade dos pais em
assegurar aos filhos os cuidados necessários;

ções.
6

—

No caso de a criança apresentar existência de parasi

c)

numerosas;

tas ou outra falha persistente nos cuidados de higiene, os
pais/encarregados/as de educação serão imediatamente

d)
e)

ção e para recolher a criança no sentido de alterar a situa

f)

ta a Direção Pedagógica provdenciará uma reunião com
Saúde.

g)

Crianças cujo agregado familiar não tenha dívi
das à Instituição;

No caso de acidente ou doença súbita que necessite

de tratamento imediato, tomar-se-ão as seguintes medidas:
Recorrer-se-á ao médico/a, ou a serviços hosp

h)

A posição na lista de espera;

i)

Outros definidos diretamente pela Direção da

talares;
b)

Cnanças descendentes de colaboradores da
instituição;

os pais/encarregados as de educação e o a Técnico/a de

a)

C~anças cujos pais trabalhem na área do esta
belecimento;

ção em que a mesma se encontra. Caso a situação persis

—

Crianças com irmãos que frequentem o estabe
lecimento;

contactados, no sentido de informar e esclarecer a situa

7

Crianças de famílias monoparentais ou famílias

Associação de 5 José.
aos

2 A estes critérios acresce a regra de que na apreciação

pais/encarregados/as de educação que devem

processual deverão ser prioritariamente considerados os

comparecer, de imediato no local indicado

agregados de mais baixos recursos económicos.

Comunicar-se-á

mediatamente

—

8 Só se administram medicamentos à criança, durante a
—

sua permanência no estabelecimento, se acompanhados

Artigo 31°

de prescrição médica e/ou com auto~zação escnta dos

Processo de admissão

pais encarregados/as de educação. Todos os medicamen

1

tos deverão vir identificados com o nome da criança e os

tência da Direção Pedagógica, com assessoria dos Servi

horários de administração.

ços Administrativos.

—

A organização do processo de admissão é da compe

2 As candidaturas serão aceites durante todo o ano letivo
—

anterior ao ano em que se pretende a frequência decor
CAPITULO V
PROCESSO DE ADMISSÃO E MENSALIDADES

rendo as inscrições entre Abril e Setembro.
3

—

A renovação da inscrição será efetuada durante o

primeiro trimestre do ano civil em período previamente
SECÇÃO 1
Do processo de admissão
Artigo 29°
Condições Gerais
No CATL da Associação de S. José admitem-se crianças
de ambos os sexos, dos 6 anos aos 10 anos de idade.

anunciado.
4 A inscrição e renovação da inscrição só se consideram
—

válidas depois da apresentação e preenchimento de toda a
documentação necessária e pagamento do valor de inscri
ção ou renovação de inscrição
5

—

As admissões serão efetuadas sempre que existam

vagas e de acordo com os crtérios de admissão.

uo
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6

—

Caso não seja possível proceder à admissão por

1)

Outros documentos que a instituição considere

inexistência de vagas será comunicado ao responsável

necessário para prova da existência de rendi

pela candidatura a posição que ocupa na lista de espera. A

mentos prediais e de capitais.

ordenação da lista de espera respeitará os critérios indica

2

dos para a admissão.

apenas a Ficha de Renovação da Inscrição e/ou outros

7 Em caso de desistência da candidatura, lista de espera

documentos que a instituição considere necessário.

ou admissão no CATL, os pais/encarregados/as de educa

3 Caso a declaração médica mencionada na alínea g) do

ção deverão comunicar esse fato à Direção Pedagógica ou

n° 1 não seja entregue no momento da inscrição, terá de

Serviços Administrativos com a maior antecedência possí

ser obrigatoriamente entregue até ao dia em que a criança

vel.

inicie a frequência.

—

.—

No ato de renovação da inscrição deverá ser entregue

—

Artigo 32°

SECÇÃO II

Contrato de prestação de serviços

Das comparticipações familiares

Nos termos da legislação em vigor, entre os pais, encarre
gados/as de educação ou representante legal da criança e

Artigo 35°

a Associação de S. José será celebrado por escrito, um

Comparticipações familiares

Contrato de Prestação de Serviços. As admissões só se

1 A comparticipação familiar da resposta social de Centro

concretizam depois da assinatura deste contrato. Ao

de Atividades de Tempos Livres é fixa, variando conforme

efetuar a renovação da inscrição, anualmente, será feito,

a modalidade de frequência:

—

por escrito, um anexo ao contrato, atualizando as cláusulas

a)

Frequência em regime normal;

necessárias

b)

Frequência em regime de pontas (manhã e tar
de);

Artigo 33°

c)

Frequência para refeição;

Cessação da prestação de serviços

d)

Frequência para interrupções letivas e férias

Em caso de desistência da frequência dos serv ços do

escolares;

CATL, os pais, encarregados/as de educação ou represen

e)

Dia extra.

tante legal da criança deverão comunicar esse fato, por

2

escrito, á Direção da Instituição no prazo mínimo de trinta

inscrita mesmo não frequentando o CATL, terá que efetuar

dias a anteceder a data de cessação da frequência.

o pagamento da comparticipação referente à modalidade

—

A partir do momento em que a criança se encontrar

que frequenta, com 20% de desconto.
Artigo 34°
Documentação a apresentar
1

—

No ato de inscrição deverão ser apresentados os

seguintes documentos:

3

—

A redução da comparticipação está prevista somente

quando o período de ausência justificada devidamente e
previamente comunicada, for igual ou superior a 15 dias
não interpolados, havendo 20% de desconto.

a)

Ficha de Inscrição;

4

b)

Cópia do Boletim de Nascimento ou Cartão de

em cada ano lectivo é de onze, correspondendo aos

Cidadão;

meses de Setembro a Julho.

c)

Cópia do Boletim de Vacinas atualizado;

5 O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado nos

d)

Cópia do Cartão de Saúde;

Serviços Administrativos entre os dias 1 e lOdo mês a que

e)

Cópia do NISS;

respeitam, sob pena de em caso de incumprimento serem

f)

Cópia do NIF dos pais encarregados as de

aplicadas as seguintes taxas:

educação e da criança
g)

—

No regime normal o número total de comparticipações

—

a)

5% sobre o valor da mensalidade se o paga

Declaração médica comprovativa de que a

mento for efetuado até ao final do mês respeti

criança pode frequentar CATL;

vo;

o

o
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b)

10% sobre o valor da mensalidade em divida

c)

por cada mês ou fração de mês em atraso.
6

—

Tratamento com delicadeza, afeto e competên
cia pelos educadores e demais colaboradores;

d)

Sempre que os pais ou encarregados/as de educação

Acesso a uma educação de qualidade que

queiram rescindir o contrato de frequência do CATL deve

permita a realização de aprendizagens signifi

rão fazê-lo, por escrito, com o minimo de 30 dias de ante

cativas que estimulem o seu desenvolvimento;

cedência, caso contrário terão que liquidar a mensalidade

e)

Acesso a um conjunto de atividades educativas

do mês seguinte.

adequadas às suas idades, interesses e neces

7

sidades de forma a proporcionar um desenvol

—

Se a criança faltar consecutivamente mais de um mês

sem justificação válida presumir-se-á não existir necessi

vimento global;

dade de frequentar o CATL podendo o seu lugar ser,

~

Receção de cuidados adequados de higiene
pessoal;

g)

Alimentação cuidada e diversificada adequada

eventualmente preenchido por outra criança em lista de
espera.
8

—

Perante atrasos de pagamento superiores a 30 dias a

às necessidades próprias da sua idade;

Direção da Associação de S. José, depois de realizada

h)

uma análise da situação, poderá vir a suspender a fre

Beneficio de apoios específicos, adequados às
suas necessidades educativas;

i)

quência do CATL até à regularização das mensalidades.

Ver salvaguardada a sua segurança na fre
quência do CATL e respeitada a sua integrida

Artigo 36°

de física;

j)

Seguro de acidentes pessoais
1

—

A Associação de S. José contratará anualmente um

Utilização das instalações e equipamentos da
instituição a si destinadas e outras

seguro de acidentes pessoais que abrange todas as crian

1)

Não estar sujeita a coação física e psicológica.

ças que frequentam o CATL.
2 O pagamento do referido seguro é da responsabilidade

Artigo 38°

dos pais ou encarregados/as de educação e efetuado

Deveres das crianças

—

conjuntamente com inscrição ou renovação da inscrição.

Sem prejuízo das regras estabelecidas gene~camente

3 O referido seguro não abrange objetos pessoais que as

neste Regulamento, as crianças da CATL têm os seguintes

crianças possam utilizar ou trazer como por exemplo,

deveres:

—

a)

objetos de valor.

Cumprir as normas do CATL de acordo com o
estipulado neste Regulamento Interno;

b)

CAPITULO VII

Tratar com respeito e correção qualquer ele
mento da comunidade educativa;

DIREITOS E DEVERES
SECÇÃO 1

c)

Participar nas ativdades desenvolvidas;

d)

Zelar pela preservação, conservação e asseio
da sala e da zona exterior, nomeadamente no

Das CriançaslJovens

que diz respeito a instalações, material didático,
mobiliário e espaços verdes, fazendo uso ade

Artigo 37°

quado dos mesmos;

Direitos das crianças
e)

Sem prejuizo das regras estabelecidas genericamente

Saber as regras essenciais bom funcionamento
da Instituição.

neste Regulamento, as crianças do CATL têm os seguintes
direitos:
a)

Igualdade de tratamento, independentemente

SECÇÃO II

da raça, religião, nacionalidade dade sexo ou

Dos PaislEncarregadoslas de Educação

condição social;
b)

Artigo 39°

Respeito pela sua identidade pessoal e reserva

Direitos dos paislencarregadoslas de educação

da intimidade da vida privada e famiíar;

(F)

-8-

-
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Constituem direitos dos responsáveis da criança (pais,
encarregados/as de educação ou representantes legais):
a)

b)

c)

Constituem deveres dos responsáveis da criança (pais,

seu/sua educando/a, mediante contacto pes

encarregados/as de educação ou representantes legais):

soal com o a Educador a responsáve e ou Dire

a)

Cumprir o horário da instituição;

tor Pedagógico, de acordo com o horário esta

b)

Pagar pontualmente, no período indicado, a

belecido cons derando que as horas de aten

comparticipação familiar ou qualquer outra des

dimento carecem de marcação prévia;

pesa extraordinária da sua responsabilidade;

Ser informado sobre as normas e regulamentos

soal técnico, dentro do horário previamente
estabelecido, para receber e prestar informa

Colaborar quando solicitado, com o pessoal

ções sobre o/a seu/sua educando a
d)

de problemas referentes ao/á seu/sua educan

desenvolvimento do/a seu/sua educando/a;

do/a, apoiando-o no sentido da melhor integra

Ser informado e participar em todas as situa

ção e adaptação da criança à instituição;
e)

uma educação integral das crianças, colabo

Participar no processo de avalação do/a

rando na busca de soluções para eventuais

seu/sua educando/a, ou sempre que as estrutu

problemas surgidos;
f)

estabelecem com os diferentes colaboradores

Ser convocado para reuniões quer com o/a

da Instituição;
g)

Consultar, sempre que entender, o Processo

Ter assegurado a confidencialidade das infor

h)

para as quais seja solicitado/a;
i)

1)
m)

j)

Avisar, atempadamente, quando houver atraso
na entrada da criança no CATL

1)

Avisar, atempadamente, se a criança não almo

ver pela Instituição dentro e fora das instala

çar ou precisar de se ausentar para consultas

ções

médicas ou outras;

Ser informado de qualquer alteração relativa ao

m)

Comunicar à Direção Pedagógica ou Educador

funcionamento dos serviços;

responsável sempre que for necessário alterar

Contactar a Direção sempre que desejar,

a alimentação e no caso de dietas especiais ou

mediante aviso prévio;

alergias a alimentos apresentar recomendação

Apresentar à Direção Pedagógica ou à Direção

médica

quaisquer problemas, críticas ou sugestões que
n)

Avisar atempadamente das faltas do/a seu/sua
educando/a;

Autorizar ou recusar a participação do/a
seu sua educando a em atividades a desenvol

Participar nas reuniões para que seja convoca
do a assim como nas atividades da Instituição

mações fornecidas sobre o/a seu/sua educan
do/a;

Fornecer as informações necessária aos técni
cos acerca do/a seu/sua educando/a;

Anual de Atividades e Relatório de Avaliação;

j)

Ser correto a e educado a nos contactos que

necessário;

Individual da Criança, Projeto Educativo, Plano

i)

Contribuir pelas formas ao seu alcance para

do/a, sejam de natureza educatva ou outras;

Pedagógica e Direção;

h)

Colaborar com o pessoal técnico na resolução

visem a adaptação, integração e melho~a do

Educador/a responsável quer com a Direção
g)

Providenciar pelo contacto regular com o pes

que lhe digam respeito relativamente á valência

ras de orientação educativa o considerem
f)

c)

frequentada pelo/a seu/sua educando/a;

ções relacionadas com o a seu sua educan
e)

Deveres dos paislencarregadoslas de educação

Ser informado sobre o desenvolvimento do/a

técnico no estabelecimento de estratégias que

d)

Artigo 400

n)

Prestar todas as informações com verdade e

considerem necessários e/ou pertinentes;

lealdade, nomeadamente as respeitantes ao

Conhecer o Regulamento Interno da Institução

estado de saúde da criança;
o)

o

Informar a Direção Pedagógica ou Educador
responsável sobre os antecedentes patológicos

Ç~)

o
c’)
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e eventuais reações a medicamentos e alimen
p)

cesso educativo, favorecendo a criação e o

Comunicar à Direção Pedagógica ou Educador

desenvolvimento de relações de respeito

responsável qualquer alteração clínica do esta

mútuo;
e)

e pessoais das crianças e demais membros da

todos na nstituição;

comunidade educativa, valorizando os diferen

Providenciar para o a seu sua educando/a as

tes saberes e culturas e combatendo processos

de pertences e corresponder à sua entrega

s)

Reconhecer e respeitar as diferenças culturais

tdo de preservação da segurança e saúde de

roupas e objetos pessoais que constem na lista

r)

Colaborar com todos os intervenientes do pro

tos;

do de saúde do a seu sua educando a, no sen

q)

d)

de exclusão e discriminação;
f)

Contribuir para a formação e realização integra

sempre que for solicitado;

das crianças, promovendo o desenvolvimento

Verificar, diariamente, avisos de ordem geral,

das suas capacdades estimulando a sua auto

afixados no estabelecimento ou enviados para

nomia e criatividade, incentivando a formação

casa;

de cidadãos/ãs civicamente responsáveis e

Cumprir todas as normas do presente regula-

democraticamente intervenientes na vida da

mento.

comunidade;
g)

zação das atividades educativas;

SECÇÃO III
Dosias Colaboradoreslas

Participar na organização e assegurar a reali

h)

Cooperar com os restantes intervenientes no
processo educativo na deteção da existência de

Artigo 41°

casos de crianças ou jovens com necessidades

Direitos doslas colaboradoreslas do CATL

educativas especiais ou suspeitas de negligên
cia ou maus-tratos;

Constituem direitos dos/as colaboradores/as:
a)

Beneficiar do cumprimento da legislação em

i)

bom func onamento do serviço;

v gor;
b)

Ver garantido o respeito por si e pelo trabalho

c)

j)

Utilizar cuidadosa e adequadamente os equi

que efetuam;

pamentos, materiais e produtos necessários à

Ter atempadamente acesso aos horários de

execução das suas tarefas responsabilizando-

trabalho, funções e tarefas que lhes são atribui

se pelos danos que possa causar;
1)

das;
d)

Participar no processo educativo;

e)

Receber formação e informação para o exerc’

Participar nas reuniões para que seja convoca
do/a;

m)

Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos,
capacidades e competências, numa perspetiva

cio da função educativa;
f)

Comunicar as ocorrências de interesse para o

de desenvolvimento pessoal e profissional;

Dispor de segurança na ativdade profissional.
n)

Cumprir as disposições do presente regulamen
to.

Artigo 42°
Deveres doslas colaboradoreslas do CATL

SECÇÃO IV

Constituem deveres dos/as colaboradores/as:
a)

Da Instituição

Ser pontual, assíduo e cumprir com zelo e efi
ciência profissional as funções que lhes são

Artigo 43°

atribuídas;
b)

pelos seus superiores;
c)

Direitos da Instituição

Cumprir as orientações que lhes são dadas
Cumprir o sigilo profissional respeitando a indi
vidualidade das crianças

São direitos da Instituição, de forma geral:
a)

A lealdade e respeito por parte dos/as utiliza
dor/as seus suas responsàves e pessoas pró-

çJ.~q
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ximas, colaboradores as fornecedores e comu

CAPITULO VIII

nidade;
b)

DISPOSIÇÕES FINAIS

Receber as comparticipações mensais e outros
pagamentos devidos nos prazos estipulados;

c)

Artigo 46°

Exigir o cumprimento do presente Regulamen
to.

Livro de reclamações
Nos termos da legislação em vigor, este estabelecimento
possui Livro de Reclamações, que poderá ser solicitado

Artigo 440
Deveres da Instituição

junto dos Serviços Administrativos da Instituição sempre
que desejado.

São deveres da instituição, de forma geral:

Artigo 47°

a)

Garantir a qualidade dos serviços prestados;

b)

Garantir a prestação dos cuidados adequados à

1

satisfação das necess dades dos as utiliza

revogação sempre que as normas superiores o exijam ou

dor/as;

interesses internos da Instituição o justifiquem e dele serão

Garantir aos/ás utilizador as a sua individuali

consideradas nulas e de nenhum efeito quaisquer disposi

dade e privacidade;

ções que restrinjam ou violem disposições contidas em

Garantir o sigilo dos dados constantes nos Pro

diplomas com força legal.

cessos Individuais dos/as utilizador/as;

2

Desenvolver as atividades necessárias e ade

informar os responsáveis das crianças sobre quaisquer

quadas de forma a contribur para o bem-estar

alterações ao presente regulamento, com a antecedência

c)
d)
e)

f)

Alterações ao regulamento
—

—

O

presente regulamento será objeto de alteração ou

Nos termos da legislação em vigor a Direção deverá

dos/as utilizadores/as;

mínima de 30 dias relativamente à data da sua entrada em

Possuir Fvro de reclamações.

vigor, sem prejuízo do direito à resolução do contrato a que
estes assiste.

Artigo 450
Situações Específicas
1

—

Nos casos em que se verifique desrespeito sistemático

3

—

Estas alterações deverão ser comunicadas à entdade

competente para o acompanhamento técnico da resposta
educativa.

ao presente Regulamento Interno, será, por iniciativa da
Direção Técnica, a situação presente à Direção para

Artigo 48°

apreciação e eventual decisão, a qual, se tomada em

Integração de lacunas

consequência de comportamento ilícito imputável ao

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas

utilizador/a ou respetivos responsáveis, poderá revestir

pela Associação de S. José, tendo em conta a legisla

forma de exclusão, mediante processo aberto para o efeito.

ção/normativos em vigor sobre a matéria.

2 Em caso de abertura do processo nos termos do ponto
—

anterior, fica garantido o direito de audiência e de defesa

Artigo 49°

aos visados.
3

Disposições de ordem geral

As eventuais reclamações ou sugestões quanto ao

1 À Instituição cabe a incumbência de alertar a Comissão

funcionamento da instituição ou quanto aos atos praticados

de Proteção de Crianças e Jovens sempre que seja dete

pelo pessoal técnico e auxiliar deverão ser apresentadas

tada uma situação de negligência ou maus-tratos.

diretamente à Direção Pedagógica, que resolverá os casos

2

que se enquadrarem no âmbito das suas competências, ou

mente esta resposta educativa, em situações que ponham

os apresentará superiormente se excederem essa compe

em causa o seu normal funcionamento, designadamente

tência ou se, pela sua gravidade for entendido ser esse o

situações que façam perigar a saúde pública obras, entre

procedimento adequado

outras.

—

—

—

A Direção reserva-se o direito de encerrar provisoria

o

n:j
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1

—

Artigo 500

Artigo 51°

Legislação em vigor

Entrada em vigor

Os princípios legislativos pelos quais se regem os

Centros de Atividades de Tempos Livres:
a)

Decreto-Lei n.° 64/2007, de 14 de Março;

O presente Regulamento entra em vigor depois de aprova
do pela Direção e pela Assembleia-geral da Associação de
S. José.

APROVADO POR UNANIMIDADE:
DIRECÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL
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