
 

 
JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICENTE - BRAGA 

 
 

REGULAMENTO INTERNO DO APOIO SÓCIO-EDUCATIVO 
 AOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DE S. VICENTE 
 (QUINTA das FONTES e QUINTA da VEIGA) 

 
ANO LECTIVO de 2011/2012 

 
 

 
Em articulação e no desenvolvimento dos princípios consagrados na Lei nº 5/97 

de 10 de Fevereiro e no Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de Junho, a Junta de Freguesia 

de S. Vicente, responsável, por Delegação da Câmara Municipal de Braga, pelo Apoio 

Sócio – Educativo aos Jardins-de-Infância da Freguesia de São Vicente, apresenta 

este Regulamento Interno, de interesse particular para os Pais e/ou Encarregados de 

Educação das crianças utentes dos Jardins-de-Infância da Quinta das Fontes e Quinta 

de Veiga. 

O cumprimento do presente Regulamento Interno constituirá, certamente, uma 

garantia segura de que todas as partes envolvidas o aceitam como um bom princípio.  

 

 

I. OBJECTIVOS 

 

O presente Regulamento Interno de Funcionamento visa: 

1. Promover o respeito pelos direitos das crianças; 

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

estabelecimento; 

3. Promover a participação activa das crianças, ou seus representantes legais, ao 

nível da gestão das respostas sociais. 

 

 

II. HORÁRIO E PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Manhã – 08h00 às 09h00; 

Período do almoço – 12.00h às 13.30h; (1 .30 h prolongamento) 

Tarde – 15h30 às 18h30 –  (3h prolongamento).  



 

 

 

Estes horários poderão adequar-se àquilo que os Jardins-de-Infância 

determinarem como horários oficiais e complementares. A prestação de refeições e 

prolongamento funcionam durante 11 meses, desde o início de Setembro a 31 de Julho 

de cada ano lectivo, excepto aos sábados, domingos, feriados e, ainda, segunda-feira 

de Páscoa e vésperas de Natal e Ano Novo, assim como nos dias determinados para 

desinfecção das instalações, ou outros previamente comunicados por informação 

afixada ou entregue pessoalmente aos Pais / Encarregados de Educação. 

Durante as interrupções lectivas e/ou férias escolares (Natal, Carnaval, Páscoa e 

Férias de Verão) o Apoio Socioeducativo é garantido pela Autarquia de S. Vicente das 

08h00 às 18h30. No mês de Agosto os serviços do Apoio Socioeducativo encerram 

para Férias. 

 

 

III. SERVIÇOS / REFEIÇÕES 

 

A alimentação constitui uma das fundamentais temáticas para a promoção da 

saúde nas escolas. Neste sentido, e tendo em consideração que o serviço de refeições 

das nossas crianças constitui um serviço social básico para as famílias, torna-se 

necessária uma intervenção adequada e consciente; assim sendo, a questão de uma 

alimentação saudável, racional e equilibrada, bem como a aquisição de hábitos de 

higiene, também estão implícitas nesta estrutura como factores importantes.  

 

1. ALMOÇO – As refeições são todas confeccionadas (mediante ementa elaborada 

pelas coordenadoras dos respectivos Jardins de Infância, pelas animadoras sociais e 

pelo representante de Junta de Freguesia de S. Vicente) por um restaurante externo 

aos Jardins, que procede à distribuição das mesmas no horário previamente 

estabelecido. As crianças almoçam nas instalações dos Jardins que frequentam. 

 

2. ACOMPANHAMENTO das REFEIÇÕES – Durante o período das refeições as 

crianças são acompanhadas pelas Animadoras Sociais, pelas Auxiliares de 

Componente Educativa e pelas Auxiliares de Limpeza.  

 

2.1.  

As ementas para a semana encontram-se afixadas no Jardim de Infância. 

 

2.2. As faltas por doença e por um período superior a 15 dias poderão, caso sejam 

comprovadas por Atestado Médico, originar uma redução de 20% na mensalidade, a 

qual, se requerida, será efectuada no mês seguinte àquele em que ocorrer. 

 

3. MEDICAÇÃO 

  

3.1. Qualquer terapêutica medicamentosa só será ministrada pelas funcionárias do 

Jardim de Infância se for acompanhada de receita médica onde conste, também, a 

duração do tratamento, ou por um termo de responsabilidade assinado pelos pais. 

 



 

 

3.2. As dietas especiais deverão, também, ser acompanhadas da respectiva prescrição 

médica e do prazo a administrar. 

 

4. GESTÃO FINANCEIRA 

 

4.1. Junta de Freguesia de S. Vicente. 

4.2. Câmara Municipal de Braga. 

 

IV. ASSIDUIDADE  

 

A frequência regular é aconselhada a todas as crianças e as faltas devem ser 

imediatamente comunicadas. Os Pais e/ou Encarregados de Educação devem 

comunicar por escrito quais as pessoas responsáveis pela recolha das crianças no 

horário de saída do Apoio Socioeducativo. Sempre que se registe qualquer alteração 

deve o(a) responsável pela criança contactar pessoalmente as Animadoras Sociais ao 

serviço da Junta de Freguesia de S. Vicente.  

 

V. HORÁRIO de SAÍDA 

 

 Os pais e encarregados de educação cujas crianças se atrasem na saída serão 

responsáveis pelos encargos causados pelo respectivo atraso. Com referência ao 

mesmo mês, a primeira multa será no montante de 5 euros por cada 30 minutos de 

atraso; nos restantes dias de atraso a multa será a dobrar pelo valor anterior, sem 

prejuízo do segundo dia de atraso implicar, também, a suspensão da criança no dia 

imediato.  

 

VI. MENSALIDADES 

 

As despesas de frequência do Apoio Socioeducativo são comparticipadas pelo Estado 

e pelas Famílias. Os escalões de pagamento, após requerimento efectuado pelos Pais 

ou Encarregados de Educação, são atribuídos pelo Pelouro de Educação da Câmara 

Municipal de Braga, tendo em conta os rendimentos das Famílias e os escalões do 

Abono de Família. 

A comparticipação das Famílias é calculada através da atribuição de uma  

mensalidade a cada escalão, tendo em conta os rendimentos das Famílias, os 

escalões do Abono de Família, os honorários das Animadoras e das Auxiliares, o custo 

das refeições, outros custos com o funcionamento dos serviços e os limites impostos 

por lei, cujo máximo não pode exceder o valor da comparticipação do Estado. O 

pagamento das 11 mensalidades é efectuado em 11 prestações mensais, de Setembro 

a Julho de cada ano lectivo.  

 

 

NOTA: A falta de apresentação de documentos para atribuição de escalão pela C.M. 

de Braga remete de imediato o(a) candidato(a) para o VI escalão. 

 

 



 

 

 

VII. COMPARTICIPAÇÕES - REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

1. As mensalidades serão pagas até ao dia 10 de cada mês na Sede da Junta de 

Freguesia, em numerário, cheque ou transferência bancária; no Jardim de Infância, 

só por cheque. 

2. Se a mensalidade for paga depois daquela data sofrerá um agravamento de 10%, 

sendo que o atraso não pode ultrapassar o final do respectivo mês, sob pena de 

suspensão.  

3. Os atrasos de pagamento até 2 meses, sem justificação, levam à suspensão 

automática de prestação deste serviço. 

4. Cada pagamento obriga à entrega do respectivo recibo por parte da Junta de 

Freguesia de S. Vicente e pode ser utilizado para efeitos de IRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          A JUNTA de FREGUESIA de S. VICENTE 

                                                     

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

Despacho Conjunto n.º 300/97, de 4 de Setembro  

   

» Define as normas que regulam a comparticipação dos pais e encarregados de educação no custo das 

componentes não educativas dos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

Despacho n.º 16 795/2005, de 23 de Agosto 

 

 

 

 

 

» Estabelece as normas a observar no período de funcionamento dos estabelecimentos de educação Pré-

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Despacho n.º 19221/2008 

 

 

 

 

 

Expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar para o ano lectivo de 2007-2008 - celebração de 

protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses . 

 

Despacho nº 13503/2009 

 

 

 

 

 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar para o ano lectivo de 2008/2009 – celebração do 

Protocolo com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 

 

 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/DispForm.aspx?ID=542&RootFolder=%2frecursos%2fLists%2fRepositrio%20Recursos2%2fLegisla%c3%a7%c3%a3o
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/DispForm.aspx?ID=680&RootFolder=%2frecursos%2fLists%2fRepositrio%20Recursos2%2fLegisla%c3%a7%c3%a3o
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/DispForm.aspx?ID=793&RootFolder=%2frecursos%2fLists%2fRepositrio%20Recursos2%2fLegisla%c3%a7%c3%a3o
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/DispForm.aspx?ID=817&RootFolder=%2frecursos%2fLists%2fRepositrio%20Recursos2

