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ACADEMIA 

 

Regulamento Interno Pré-escolar 2018/19 

 

1. Introdução 

 
1.1. Apresentação 

A Associação Juvenil de Estudos e Comunicação (AJEC), é uma associação sem fins 

lucrativos, que se tem pautado pela evolução e modernização constante, pela 

adequação dos seus projetos às exigências dos órgãos reguladores, das famílias e da 

comunidade, bem como padrões de eficiência e qualidade. 

Na Academia AJEC pretendemos oferecer um ambiente acolhedor e familiar, onde 

para além de um processo de ensino/aprendizagem de qualidade, com métodos 

inovadores, as crianças encontrem um espaço com atividades criativas, que as 

estimule e lhes permitam viver a escola com prazer. 

Consideramos que as crianças devem aprender desde a idade da creche, a construir a 

sua autonomia e a ter liberdade de escolha sobre as suas aprendizagens e ações. 

O modelo curricular a ser utilizado será a Metodologia de Projeto. Esta metodologia 

visa o desenvolvimento e aprendizagem das crianças pela experiência, pela 

exploração e pela manipulação. A criança torna-se capaz de construir as suas próprias 

aprendizagens tornando-se ágil na adaptação a outros modelos curriculares. Esta 

metodologia permite integrar um conjunto diversificado de atividades e a abordagem 

de diferentes áreas de conteúdo numa finalidade comum que liga os diferentes 

momentos de decisão, planeamento, realização, avaliação e comunicação. A esta 

metodologia, associamos inspirações de outros modelos curriculares, como Reggio 

Emilia, Movimento da Escola Moderna e High/Scope. 

 

1.2. Objetivos Gerais 

A Academia AJEC define-se como uma entidade prestadora de serviços à sociedade e 

à família. 

A Academia tem a como linha de atuação os seguintes objetivos: 

a) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar; 

b) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em 

todo o processo evolutivo da criança; 
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c) Assegurar trabalho pedagógico diferenciado onde se considera a 

individualidade de cada criança e os seus ritmos, atendendo a uma 

diferenciação pedagógica; 

d) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou 

situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado; 

e) Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num 

ambiente de segurança física e afetiva; 

f) Promover a articulação e o envolvimento das famílias no processo educativo, 

bem como dos serviços existentes na comunidade; 

 

1.3. Objetivos do Regulamento 

O presente Regulamento Interno visa: 

a) Promover o respeito pelos direitos dos utentes e demais interessados; 

b) Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento; 

 

1.4. Objetivos Pedagógicos 

Os principais objetivos do projeto são: 

a) Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima 

de segurança afetiva, durante o afastamento parcial do seu meio familiar; 

b) Constituir-se como um parceiro privilegiado dos pais na continuidade dos 

cuidados e afetos; 

c) Encorajar a individualidade de cada criança respeitando os seus ritmos e as 

suas preferências pessoais, potenciando o desenvolvimento psicoafetivo de 

cada uma; 

d) Oferecer tempos de atividades bem estruturadas e organizadas e tempos de 

abertura ao imaginário, procurando dar sentido e espaço à livre expressão e 

ao afeto; 

e) Criar espaços para que se crie uma relação de amizade e afetividade com as 

crianças, para que se sintam seguras, amadas e com estabilidade, para que 

possam agir e consequentemente crescer num ambiente favorável ao seu 

desenvolvimento; 

f) Proporcionar à criança um contacto com o meio que a rodeia e que se sinta 

conhecedora, integrante e participante nesse meio e assim se desenvolva o 

processo de socialização; 

g) Ser um espaço de construção de história feliz de cada criança. 

 

 

2. Inscrições 

 
2.1. A inscrição da criança será feita através do preenchimento de impresso 

próprio/ficha de inscrição, à disposição nas instalações; 
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2.2. Conjuntamente com o impresso de inscrição, devidamente preenchido, será 

requerida a entrega dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Cédula da criança; 

b) Fotocópia do Número de Identificação da Segurança Social da criança;  

c) Fotocópia do Boletim de Vacinas atualizado; 

d) Fotocópia do Cartão de Utente da criança; 

e) Declaração médica de que a criança não é portadora de doença infecto-

contagiosa; 

f) Fotografia atualizada da criança; 

g) Fotocópia do Cartão de Contribuinte e Cartão de Cidadão do Encarregado 

de Educação; 

h) Fotocópia do Cartão de Cidadão do Pai e da Mãe; 

i) Fotocópia do Cartão de Cidadão do(s) adulto(s) que vem buscar a criança 

à escola; 

j) Contrato de Prestação de Serviços assinado (na 1.ª reunião/admissão da 

criança); 

k) Em situações em que se justifiquem é solicitada a certidão de Sentença 

Judicial que regule o Poder Paternal; 

2.3. No ato da inscrição tem um custo de 120,00€ (irmãos com desconto de 20%); 

Em caso de desistência, antes ou depois de a criança ser admitida, não há 

lugar a qualquer devolução. 

Se depois de cumpridas as formalidades de admissão, o utente não for 

admitido por aspetos imputáveis à Academia, o valor da caução será 

devolvido na íntegra. 

2.4. A inscrição será cancelada se ocorrer o fim do prazo do pagamento em duas 

mensalidades ou o incumprimento de disposições constantes no presente 

Regulamento; 

2.5. Caso não seja possível proceder à admissão por inexistência de vaga, no 

imediato, fica o candidato pré-inscrito numa lista de espera; 

2.6. O critério para a retirada da lista de espera é a anulação da inscrição por parte 

do Encarregado de Educação; 

2.7. A matrícula inclui o seguro escolar obrigatório e é renovado todos os anos; 

2.8. A renovação da matrícula é feita durante o mês de Abril, através de impresso 

fornecido pela Academia. 

2.9. O Cancelamento da matrícula, no decorrer do ano letivo, deve ser 

comunicado a antecedência de pelo menos 30 dias (1 mês) caso não 

aconteça, será cobrada a mensalidade do mês seguinte. 

 

 

3. Admissão 

 
3.1.Condições de Admissão 

1.º Vaga na sala da idade correspondente à da criança; 
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2.º Irmãos de crianças que já frequentam a Academia; 

3.º Filhos de funcionários da Academia; 

4.º Crianças ao abrigo de protocolos entre a Academia e as entidades locais; 

5.º Antiguidade de inscrição da criança; 

6.º Residência/Local de trabalho dos progenitores em morada próxima à 

Academia; 

 

3.2. Atos de Admissão 

a) As admissões efetuar-se-ão preferencialmente no início de cada 

quinzena ou no início de cada mês; 

b) Após a inscrição, o Encarregado de Educação será convocado para uma 

reunião com a Diretora Pedagógica, para iniciar a adaptação da criança. Nesta 

reunião a criança deve estar presente. 

c) Para início da frequência é obrigatória a apresentação da declaração 

do médico assistente que ateste que a criança pode frequentar o 

estabelecimento de ensino. 

 

 

4. Material Necessário 

 

Todas as crianças admitidas na Academia deverão ter os seguintes objetos pessoais 
devidamente identificados: 

Jardim-de-infância: 

 Muda de roupa completa (com sapatos); 

 Chapéu da Academia; 

 Garrafa de água (Jardim-de-Infância); 

 Camisola da Academia e casaco (inverno). 

As crianças têm de se apresentar com as t-shirts com logótipo da Academia (e no 
Inverno com o casaco). As peças de roupa da Academia devem ser adquiridas pelos 
pais no início do ano letivo, mediante o pagamento da importância estipulada no 
preçário. 

Sempre que a criança leve para casa qualquer roupa ou material que não seja dela, 
por favor devolva-o prontamente. 

A Academia não se responsabiliza pelo desaparecimento de peças de vestuário, 
brinquedos trazidos de casa e/ou outros objetos de valor. 

Todos os objetivos pessoais trazidos para o colégio devem de estar devidamente 
identificados com o primeiro e último nome da criança; 
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5. Calendário 

 

O ano letivo de 2018/19 inicia a 1 de Outubro de 2018 e termina a 16 de Agosto de 

2019. 

A Academia funciona de 1 de Setembro a 14 de Agosto, de 2ª a 6ª feira, exceto nos 
feriados nacionais (5 de Outubro, 1 de Novembro, 25 de Dezembro, 1 de Janeiro, 19 
de Abril, 25 de Abril, 1 de Maio, 10 de Junho, 20 de Junho e 15 de Agosto) e 
municipal (13 de Junho) e nos dias: 24 e 26 de Dezembro de 2018, 31 de Dezembro 
de 2018, 2 de Janeiro de 2019, 4 e 5 de Março de 2019 e 22 de Abril de 2019. A 
Academia estará encerrada na 2ª quinzena de Agosto para limpezas e desinfestações. 

 

6. Horário de Funcionamento 

 
6.1. O Horário de funcionamento da Academia, de 2ª a 6ª (exceto feriados) é o 

seguinte: 

 Abertura: 7:00 horas; 

 Fecho: 19:00 horas. 

A entrada das crianças nas salas deverá ocorrer no máximo até as 9:30 horas, de 

forma a não interferir com as atividades a decorrer na sala de atividades, exceto com 

aviso prévio e em casos excecionais. 

As crianças que cheguem após as 8:30 horas devem vir com o pequeno-almoço 

tomado de casa. 

Os pais que necessitem que a criança frequente a instituição depois das 18:00 horas, 

devem apresentar comprovativo da entidade patronal com o horário e tempo de 

deslocação (trabalho-- Academia). 

As 19:00 horas é o horário do fecho e nenhuma criança deve permanecer no espaço 

para além deste horário. Caso a criança permaneça na Academia após as 19:00 horas, 

será atribuída uma punição monetária por cada 10 minutos depois do referido 

horário. O valor desta infração será de 5,00 € por cada 10 minutos. 

6.2. No caso de alguma criança necessitar de chegar atrasada, por motivos de ida ao 

médico ou outros devidamente justificados, os pais deverão comunicar esse 

fato antecipadamente, ao Educador Responsável; 

6.3. Semanalmente, os Educadores dispõem de uma hora de atendimento aos pais. 

Esse atendimento deverá ser marcado antecipadamente; 

6.4. Sempre que possível, os contactos telefónicos devem ser efetuados até às 9:30 

horas e/ou a partir das 13:00 horas; 

6.5. É dada a possibilidade aos pais de escolherem as férias das crianças. Contudo 

todas as crianças terão de completar 30 dias de férias durante o ano letivo. Essa 

comunicação deve de ser feita à Instituição até ao mês de Março; 
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6.6. Na ficha de inscrição os pais deverão indicar quais as pessoas autorizadas a 

buscar a criança no colégio, e respetivo cartão de cidadão. Qualquer alteração 

deverá ser comunicada ao educador responsável. Autorizações pontuais 

deverão ser comunicadas por meio de uma declaração escrita entregue ao 

educador responsável. 

 

 

7. Saúde 

 
a) Não será permitida a frequência de crianças nas seguintes condições: 

 Portadoras de doença infecto-contagiosas (ex.: conjuntivite, herpes, etc.); 

 Portadoras de parasitas (piolhos, lombrigas, etc.); 

 Em caso de manifestação de febre (mais de 38 graus de temperatura) os 
pais serão informados e a criança será recolhida com a maior brevidade 
possível; Poderá ser administrado Bem-u-ron nesse período com a 
posologia indicada pelos pais; 

 Que por indicação médica, a sua presença seja suscetível de transmissão 
de vírus e agentes patogénicos, que, de alguma maneira possam 
transtornar o funcionamento dos serviços.  

b) Apenas serão administrados medicamentos às crianças, desde que seja 
apresentada prescrição médica ou fotocópia da mesma; 
Os medicamentos devem vir devidamente identificados com nome da criança e 
posologia; 

c) Em caso de epidemia ou pandemia confirmados pelas autoridades de saúde, e 
que seja necessário recorrer ao encerramento das instalações a Academia não 
pode ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos pais; 

d) Não é da responsabilidade da Academia, o fornecimento de produtos dietéticos 
especiais, que porventura possam fazer parte da alimentação de algumas 
crianças; 

e) Ocorrendo um acidente, a Academia avisará de imediato a família da criança 
acidentada e recorrerá à urgência hospitalar do Hospital de Cascais salvo se for 
outra a solução proposta pela família, caso em que a mesma será da sua inteira 
responsabilidade; 

f) Toda a medicação que a criança faça habitualmente, tem de ser comunicada à 
educadora ou assistente operacional responsável, mesmo aquela que seja feita 
pontualmente; 

 

8. Alimentação 

 
8.1. As crianças que entrem depois das 8:30 horas devem trazer o 

pequeno-almoço tomado de casa; 

8.2. As crianças que entrem na Academia até as 8:30 horas podem tomar o 

pequeno na escola desde que os pais entreguem a refeição a auxiliar 

que receber a criança; 
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8.3. Durante a permanência da criança no estabelecimento ser-lhe-á 

fornecido o almoço e o lanche; 

8.4. As ementas são semanais e serão afixadas no estabelecimento em 

local visível; 

8.5. A execução de qualquer dieta fica condicionada à apresentação, com o 

respetivo pedido escrito, da prescrição médica; 

8.6. Na impossibilidade da escola realizar a dieta prescrita, deverá ser 

encontrada, em conjunto com a família, uma forma mais adequada 

para solucionar a questão; 

8.7. O bolo de aniversário deve ser tipo caseiro, simples, sem recheios ou 

coberturas; 

8.8. Caso seja intenção dos pais entregarem brindes nas festas de 

aniversário estes devem ser entregues ao educador para posterior 

distribuição. 

 

 

9. Mensalidades 

 
9.1. As mensalidades serão pagas, impreterivelmente, até ao dia 8 do mês 

a que dizem respeito; 

9.2. O não cumprimento deste prazo de pagamento, implicará o 

agravamento de 10% ao dia da mensalidade; 

9.3. Quando existir duas mensalidades por liquidar, não será autorizada a 

permanência da criança na Academia a partir do dia 10, até à 

regularização da mensalidade em falta; 

9.4. Será efetuado o pagamento de uma mensalidade suplementar todos 

os anos;  

9.5. A mensalidade suplementar será paga em quatro prestações a vencer 

nos meses de Janeiro (25%), Março (25%), Maio (25%), Julho (25%). 

9.6. Para as crianças que entrarem após o mês de Janeiro, será cobrado 

metade da mensalidade suplementar usufruindo do desconto de meio 

mês de férias; 

9.7. Se as crianças saírem da Academia antes do final do ano letivo não 

será efetuada a devolução do valor pago da mensalidade suplementar; 

9.8. As crianças que tenham irmãos na Academia têm desconto de 10% no 

ato da inscrição. 

Preçário 

Sala de Pré-escolar em Português 360,00 € Atividades Extracurriculares* 
15,00 € 
(cada) 

Sala de Pré-escolar em Inglês  600,00 € Chapéu 8,00 € 

Inscrição (irmãos desconto 10%) 120.00 € T-Shirt c/logo bordado 7,00 € 

Seguro 20,00 € Casaco de capuz c/logo bordado 25,00 € 

Antecipação (após as 7h00) 15,00 € Material Escolar (Outubro, Novembro e 30,00 € 
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10. Atividades Extra 

1) CORES, NÚMEROS, FORMAS E SONS EM INGLÊS: 

 Para o Jardim-de-Infância, pretende-se que a criança tenha a oportunidade de 
forma lúdica de ter contacto com vocábulos e expressões em língua inglesa, 
que sejam relacionados com a alimentação, animais, cores, família, 
profissões, meios de transporte, natureza e números; 

 esta atividade será consubstanciada através de canções, danças, jogos 
pedagógicos, criação e representação de histórias, de forma bilingue, para 
introduzir a iniciação à língua inglesa conjuntamente com o Português, mas 
de forma muito lúdica e pouco estruturada; 

2) DANÇA CRIATIVA E MÚSICA: 

 Pretende-se realizar atividades que estimulem o sentido para a dança e 
música, através de formas simples e pouco estruturadas que promovam a 
criatividade e descontração; 

 Esta atividade será composta por coreografias, canções de roda e movimento, 
danças, folclore, jogos musicais, construção de instrumentos musicais, criação 
e representação de histórias musicadas, bem como através da 
experimentação e contacto com instrumentos musicais simples (ex.: 
pandeiretas, triângulos, xilofone, etc.); 

 Pretende-se ainda que esta atividade assente num trabalho de exploração de 
sons e ritmos. A exploração das características dos sons (intensidade, altura, 
timbre e duração) leva a identificação e reprodução de sons e ruídos da 
natureza. 

3) IOGA: 

 A modalidade caracteriza-se por alinhar os aspetos físicos, emocionais e 
espirituais. Promovendo o bem-estar do corpo, e estabelecer um caminho na 
busca do “Eu” para a promoção de um estilo de vida mais pacífico e tranquilo; 

 Através desta atividade, as crianças poderão ficar a conhecer melhor o seu 
corpo e aprender os mecanismos que podem ajudá-las a encontrar mais 
equilíbrio. O Ioga permite a consciencialização do corpo, e potencia todas as 
suas possibilidades; 

Dezembro) 

Prolongamento (após 17h30) 30,00 € 
Pacote “Mais Pré-escolar Português” (com 
alimentação e todas as atividades extra) 

400,00 € 

Renovação de matrícula (Meses de Abril 
e Maio)  

60,00 € 
Pacote “Mais Pré-escolar Inglês” (com 

alimentação e todas as atividades extra) 
650,00 € 

* Dança Criativa, Iniciação ao Inglês, Ioga e Motricidade 
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 Esta atividade engloba exercícios físicos, lentos e coordenados, exercícios de 
respiração, promovendo a concentração, e ensinando como permanecer 
focado num único objeto, pensamento ou mantra; 

 Como principais benefícios da prática do Ioga, temos a promoção do auto 
conhecimento e paz interior, melhoramento do equilíbrio, postura e 
coordenação motora, aumento da concentração e memória, aumento da 
flexibilidade e força dos músculos e proporcionar bem-estar e maior 
confiança e descontração. 

4) MOTRICIDADE: 

 Que permita a realização de exercícios da motricidade global e da motricidade 
fina, de forma lúdica e de cariz físico e/ou desportivo, através de jogos 
tradicionais e desportivos, que poderão ser realizados ao ar livre no recreio; 

 Os objetivos desta atividade passam por desenvolver a brincadeira orientada, 
procurando-se beneficiar as crianças com atividades de coordenação motora 
em grupo, promovendo não só o exercício físico, como o espúrio de grupo e o 
respeito entre todos; 

 Esta atividade será consubstanciada através de ginástica, jogos variados de 
grandes grupos, gincanas e desportos coletivos (futebol, minibasquetebol, 
tag-rugby, entre outros), fomentando a interação das crianças, o espírito de 
equipa e confiança no próximo, sendo que no final de cada atividade será 
inserido sempre um período de relaxamento. 

 

11.  Faltas 

 
11.1. Após 3 dias de ausência por doença é obrigatória a apresentação de 

autorização de frequência da Academia; 

11.2. A partir de 180 dias de faltas a inscrição será cancelada; 

11.3. A criança é obrigada a cumprir o período de férias de 30 dias (seguidos 

ou não); 

11.4. Sempre que a criança falte o responsável de sala deve ser 

devidamente informado; 

 

 

12.  Normas Gerais 

 
a) A Academia, em termos pedagógicos, é dirigida por uma Diretora Pedagógica, 

sendo esta responsável, em estreita colaboração com a Administração, pelo 

funcionamento dos serviços e pelo cumprimento das normas do presente 

regulamento; 

b) A Diretora Pedagógica deve ser substituída, nas suas ausências, por um dos 

elementos do quadro de pessoal, por si indicado; 
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c) A escolha do técnico responsável por cada grupo de criança é da 

responsabilidade da administração em estreita ligação com a Diretora 

Pedagógica; 

d) A Academia pode ter de mudar as(os) educadoras(es) e auxiliares de educação 

das salas, durante o ano letivo; 

e) No início de cada ano letivo a Academia não se obriga a colocar em sala, parte 

ou todo, o pessoal que acompanhou cada grupo no ano letivo anterior; 

f) As reclamações, quando as houver, e que não tenham solução por parte da(o) 

educadora(o) da sala e da diretora pedagógica serão apresentadas à 

Administração; 

g) Os pais não devem permanecer dentro das salas durante o período de 

permanência dos educandos na Academia, salvo caso onde esteja combinado 

com a(o) educadora(o) a elaboração de alguma atividade; 

h) No início do ano letivo é efetuada uma reunião por sala de atividades onde é 

definido o plano educativo, o plano de funcionamento interno diário bem 

como esclarecimentos acerca do funcionamento da respetiva sala; 

i) As planificações semanais das salas serão colocadas em local visível aos pais 

todas as segundas-feiras. 

 

 

13. Direitos e Deveres 

 
13.1. Da instituição 

A Academia, dentro das competências que lhe são atribuídas, obriga-se para com o 
utente: 

a) A prestar os serviços inerentes à resposta social que for adequada à sua faixa 
etária e que consiste no acolhimento do utente em equipamento adequado 
onde lhe é prestada alimentação, higiene e apoio socioeducativo, durante o 
período de trabalho ou impedimento dos pais; 

b) A garantir a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente através do 
recrutamento de profissionais com formação e qualificação adequada; 

c) Guardar sigilo dos dados constantes do seu processo. 
 

Assiste à Academia o direito de: 

a) Receber atempadamente e dentro dos prazos previstos os valores 
estipulados; 

b) Resolver o contrato de prestação de serviços quando o representante do 
utente apresentar comportamento lesivos da integridade física e moral de 
outro cliente ou funcionário ou praticar contra a Academia, colaboradores ou 
elementos da administração qualquer fato ilícito previsto e punível na lei 
penal. 
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13.2. Do utente 

O utente e quem o representa goza dos seguintes direitos: 

a) Respeito pela sua identidade pessoal e reserva da intimidade privada e 
familiar, usos e costumes; 

b) Conhecer todas as alterações respeitantes às condições de prestação 
do serviço e respetivo preçário, sendo-lhe garantida a emissão de um 
recibo do valor pago. 
 
 

14.  Vigência 

O presente Regulamento Interno entra em vigor a 3 de Setembro de 2018. 

O presente Regulamento Interno será publicitado através de afixação em local 
visível no estabelecimento e na nossa página da Internet. 

 

Conceição da Abóboda, São Domingos de Rana 

 

A Administração da Academia AJEC 
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Anexo A 

ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO DO REGULAMENTO INTERNO 

 

Eu, ________________________________________, encarregado(a) de 
educação, do(a) aluno(a)_______________________________________, 
da sala ___________, declaro que tomei conhecimento do Regulamento 
Interno da Academia AJEC - valência de Creche e Pré-escolar – cujo 
conteúdo aceito e me comprometo a cumprir respeitar. 

 

Conceição da Abóboda, ___ de __________________ de _______. 

 

________________________________________________________ 


