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CENTRO SOCIAL DE LEÇA DO BALIO
Regulamento Interno Sala de Estudo

PR 02 DR 02.11

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 1º
Natureza e Fins
O Centro Social de Leça do Balio é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com
sede na Praceta Professor Franco, nº 63, 4465 – 637 Leça do Balio.
Os Infantários enquanto valências do Centro Social de Leça do Balio (C.S.L.B.) visam prestar
um serviço à comunidade onde se encontram inseridos.
Sempre que tal se justifique ou seja possível, e de acordo com os seus estatutos, a ação dos
Infantários estender-se-á às comunidades vizinhas.
O Centro Social de Leça do Balio rege-se pelos seus estatutos, de acordo com o decreto de
lei 119/83 de 25 de Fevereiro na redação que lhe foi dada pelo decreto de lei 172 - A /2014
de 14 de Novembro.
De acordo com o artigo segundo dos estatutos desta instituição, tem como objetivos
fundamentais a promoção e divulgação da Cultura e Recreio a atividades do âmbito da
Segurança Social, nomeadamente a criação e manutenção de:
a) Infantários e apoio à infância;
b) Centros de bem-estar para a terceira idade e reformados;
c) Modalidades desportivas amadoras;
d) Outras atividades de carácter social.
ARTIGO 2º
Órgãos da Instituição
São órgãos próprios da Sala de Estudo: a Direção/ a Diretora Técnica e os Professores (em
partilha com a Direção) têm as seguintes funções:
 Planificar e implementar as atividades de estudo;
 Atender os Encarregados de Educação, sempre que for necessário.
ARTIGO 3º
Serviços Prestados e Destinatários
O Centro Social de Leça do Balio assegura a prestação do serviço de Sala de Estudo.
A Sala de Estudo é uma resposta educativa, vocacionada para apoiar alunos a partir dos 6
anos em diferentes situações:
 Com dificuldades de aprendizagem;
 Com dúvidas pontuais;
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 Que pretendam desenvolver trabalho individual ou em grupo, num espaço com
recursos diversificados;
 Que pretendam melhorar e desenvolver métodos de estudo.
ARTIGO 4º
Objetivos do Regulamento Interno
O presente Regulamento Interno visa:
1. Promover o respeito pelos direitos dos utentes e demais interessados.
2. Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento da Sala de
Estudo do Centro Social de Leça do Balio.
3. Promover a participação ativa dos utentes e seus representantes legais ao nível da
gestão das respostas sociais.
4. Ordenar e reger a vida interna da Instituição, de modo que todos os seus
elementos, ou seja, professores, encarregados de educação e respetivos
educandos, concorram para o bom funcionamento geral.
ARTIGO 5º
Objetivos
Constituem objetivos da Sala de Estudo:
 Estimular o gosto por estudar;
 Promover o desenvolvimento de hábitos de trabalho autónomo;
 Contribuir para o sucesso educativo dos alunos;
 Constituir-se como um espaço de partilha de saberes;
 Desenvolver competências que facilitem as aprendizagens dos alunos;
 Auxiliar os alunos na resolução de dúvidas curriculares;
 Apoiar os alunos na preparação de exames, exercícios escritos, trabalhos, etc.
 Ajudar os alunos na aquisição de hábitos e técnicas de estudo específicos;
 Desenvolver competências de consulta e de utilização de diversas fontes de
informação;
 Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares
individuais ou em grupo, nomeadamente trabalhos de casa, exercícios de
aplicação e consolidação das matérias lecionadas.
 Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o
processo educativo;
 Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades
específicas de cada criança;
 Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação
de risco, assegurando o encaminhamento adequado;
 Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.
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CAPÍTULO II
PROCESSO DE ADMISSÃO DOS UTENTES
ARTIGO 6º
Condições de Admissão
Podem ser admitidas alunos de ambos os sexos, sem distinção da cor, raça ou religião com
idades que frequentem a escola desde o 1º ano até ao 9ºano.
ARTIGO 7º
Inscrição/Renovação da Inscrição
Para efeitos de admissão, o utente deverá candidatar-se através do preenchimento de uma
ficha de inscrição, que constitui parte integrante do processo do utente, proceder ao
pagamento das devidas taxas e fazer prova das declarações efetuadas, mediante a
apresentação dos seguintes documentos1:
 Ficha de Inscrição/Renovação devidamente preenchida
 Cartão de Cidadão da criança (Cartão de Utente/Cédula/ /Contribuinte/NISS)
 Cartão Cidadão das pessoas a quem o/a criança pode ser entregue
 Declaração Médica em como a criança não sofre doenças infetocontagiosas
 Fotocópia do Boletim de Vacinas da criança atualizado
 2 Fotografias tipo passe da criança
As inscrições decorrem durante todo ano letivo.
As inscrições devem ser efetuadas, nas secretarias dos infantários do Centro Social,
nomeadamente, no de Gondivai e do Manso, com a entrega dos documentos probatórios
referidos nos números anteriores e a respetiva ficha de candidatura devidamente
preenchida.
ARTIGO 8º
Admissão/Rescisão
Na admissão, o encarregado de educação deve ler e assinar devidamente o Contrato de
Prestação de Serviços que vigorará enquanto o educando frequentar as Salas de Estudo.
Em cada ano seguinte terá de preencher o Anexo ao Contrato de Prestação de Serviços.
O Contrato de Prestação de Serviços é feito em duplicado, sendo um arquivado no processo
individual e outro exemplar entregue aos pais.
1 Documentos cedidos com autorização expressa do Encarregado de Educação para a recolha e tratamento de dados por
parte dos serviços.
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Após decisão da admissão, proceder-se-á à abertura de um processo individual, que terá
por objetivo, permitir o estudo e o diagnóstico da situação, assim como a definição,
programa e acompanhamento dos serviços prestados.
Para a admissão ou renovação terá de proceder ao pagamento equivalente de 50% da
mensalidade em vigor.
Os utentes que reúnam as condições de admissão, mas que não seja possível admitir, por
inexistência de vagas, ficam automaticamente inscritos em lista de candidatos.
Quem tiver mensalidades em atraso, está sujeito à rescisão do contrato e à não renovação
da inscrição.
A rescisão do contrato será em primeiro lugar verbal e se não ficar solucionado será
passado a escrito.
ARTIGO 9º
Processo individual do utente
O processo individual do aluno será constituído por um processo individual administrativo
e deverá constar:
 Ficha de Inscrição ou Ficha de Renovação, com todos os elementos de
identificação da criança e da família;
 Declaração médica em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados
especiais (dieta, medicação, alergias e outros);
 Comprovação da situação das vacinas;
 Identificação dos responsáveis pela entrega diária da criança e das pessoas
autorizadas, por escrito, para levar a criança da Sala de Estudo;
 Exemplar do contrato de prestação de serviços;
 Exemplar da apólice de seguro escolar;
 Declaração de Cedência de Imagem;
 Registo da data e motivo da cessação ou rescisão do contrato de prestação de
serviços.
O Processo Individual do aluno é arquivado de fácil acesso aos Professores e Diretora
Técnica, garantindo sempre a sua confidencialidade. Cada processo individual deve ser
constantemente atualizado. O processo individual do aluno pode, quando solicitado, ser
consultado pelos pais ou por quem exerça as responsabilidades parentais e pela Direção da
instituição.
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CAPÍTULO III
REGRAS E FUNCIONAMENTO
ARTIGO 10º
Horário e Dias Encerrados
A Sala de Estudo funciona semanalmente de 2ª a 6ª feira entre as 08:00h e às 19:30h,
apenas para as horas que não tiverem aulas. No período de férias escolares funciona das
08:00h às 19:00h.
Apenas durante o período de férias escolares os alunos poderão frequentar a Sala de
Estudo durante todo o dia.
A Sala de Estudo encerrará nos seguintes dias:
 Feriados Nacionais;
 3ª Feira de Carnaval;
 24 de Junho ou Feriado Municipal (quando o 24 de Junho calhe ao fim de semana);
 24 de Dezembro;
 31 de Dezembro.
ARTIGO 11º
Funcionamento
 A Sala de Estudo funciona com a supervisão dos professores.
 Os recursos existentes na Sala de Estudo, estão disponíveis para utilização devendo
no final da utilização, recolocá-los no local respetivo.
 Na Sala de Estudo existem computadores que os alunos poderão utilizar,
individualmente ou em grupo, como apoio nas diversas disciplinas.
ARTIGO 12º
Pagamento da Mensalidade
Após a data de admissão fica o utente obrigado ao pagamento da inscrição e da
mensalidade até ao dia 8 do mês em curso, mesmo que não tenha iniciado a frequência e
sem direito a devolução caso exista.
O pagamento é feito até ao dia 8 de cada mês corrente. Tendo em atenção o caráter
excecional dos atrasos, todos os casos de reincidência serão analisados pela Direção, que
agirá em conformidade.
Nos casos em que se verifique a frequência no mesmo estabelecimento por mais que uma
criança do mesmo agregado familiar, a comparticipação referente ao segundo e a cada um
dos restantes será reduzida em 20%.
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Haverá lugar a uma redução de 10% do valor da comparticipação, quando qualquer aluno
estiver ausente da Sala de Estudo por um período de 15 (quinze) dias consecutivos apenas
por motivo de doença, tendo para tal de apresentar o respetivo atestado médico.
O transporte domiciliário e o transporte escolar, são um serviço extra que a Instituição
coloca à disposição dos alunos, e para o qual é necessário incluir na inscrição. O pagamento
será efetuado junto com a mensalidade.
O pagamento da inscrição ou renovação englobará o seguro escolar. As condições gerais
especiais de cobertura de riscos do seguro escolar com o nº de apólice 204477256 são as
seguintes:
COBERTURAS

CAPITAIS SEGUROS

Morte por Acidente

5.000,00 €

Invalidez Permanente por Acidente

5.000,00 €

Despesas de Tratamento por Acidente

1.000,00 €

Morte Simultânea da Pessoa Segura e Cônjuge

5.000,00€

Despesas de Funeral (Gastos)

5.000,00€

Despesas c/operações salvamento, busca, transp.
sinistrado

5.000,00€

Responsabilidade Civil do aluno

2.500,00 €

Responsabilidade Civil do colégio

2.500,00 €

Estes capitais são propostos de acordo com a legislação sobre seguros. Qualquer valor
acima destes limites é da responsabilidade do Encarregado de Educação.
Este seguro não cobre, nem o Centro Social se responsabiliza por danos em óculos nem
noutros bens materiais.

ARTIGO 13º
Preçário de Mensalidades
A mensalidade é revista anualmente aquando das inscrições/renovações, devidamente
comprovada e analisada pela direção.
Inscrição / Renovação – 50% da mensalidade.
Mensalidade – Taxa em vigor em cada ano.
Transporte Domiciliário - Taxa em vigor em cada ano.
Transporte Escolar – Taxa em vigor em cada ano.
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Almoço – Taxa em vigor em cada ano.
Lanche – Taxa em vigor em cada ano.
Época Balnear – Valor a definir.
CAPÍTULO IV
DIREITOS E DEVERES
ARTIGO 14º
Direitos e deveres da Instituição
São direitos da Instituição:
a) Ver reconhecida a sua natureza particular e, consequentemente, o seu direito de livre
atuação e a sua plena capacidade contratual;
b) Fazer cumprir com o que foi acordado no ato da admissão, de forma a respeitar e dar
continuidade ao bom funcionamento deste serviço;
c) Ao direito de suspender este serviço, sempre que as famílias reiteradamente, violem as
regras constantes do presente regulamento, de forma muito particular, quando colocarem
em causa ou prejudiquem a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente
necessário à eficaz prestação dos mesmos, ou ainda, o relacionamento com terceiros e a
imagem da própria Instituição;
São deveres da Instituição:
a) Respeito pela individualidade dos utentes e famílias proporcionando o
acompanhamento adequado em cada circunstância;
b) Criação e manutenção das condições necessárias ao normal desenvolvimento da
valência, designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com formação e
qualificações adequadas;
c) Promover uma gestão que alie a sustentabilidade financeira com a qualidade global da
valência;
d) Prestar os serviços constantes deste Regulamento Interno;
e) Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da
auscultação dos utentes;
f) Manter os processos dos utentes atualizados;
g) Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos utentes.
De entre as várias obrigações patentes neste regulamento deve estar disponível para
consulta os seguintes documentos:
 Mapa de Pessoal e respetivos horários;
 Nome da Diretora Técnica e Professores;
 Horário de Funcionamento;
 Regulamento Interno;
 Apólice do Seguro dos utentes;
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 Mapa de Ementas, afixadas com o mínimo de 48horas de antecedência;
 Política de Privacidade.
Nos termos da legislação em vigor, tem este Centro Social à disposição dos utentes,
familiares e visitantes um livro de reclamações que poderá ser solicitado junto à respetiva
secretaria.
ARTIGO 15º
Direitos das Famílias/Alunos
Sem prejuízo de outros, a família/aluno têm os seguintes Direitos:
 Igualdade de tratamento, independentemente da raça, religião, nacionalidade,
idade, sexo ou condição social.
 Utilizar os serviços e equipamentos do estabelecimento disponíveis para a respetiva
sala de estudos e espaços de recreio.
 Participar nas atividades promovidas pelo estabelecimento.
 Ser informado das necessidades de apoio específico (médico, psicológico e
terapêutico).
 Ser informado das normas e regulamentos vigentes.
 Ter acesso às ementas.
ARTIGO 16º
Deveres das Famílias/Alunos
São deveres das famílias:
1. Colaborar com os Professores da Sala de Estudo, não exigindo a prestação de
serviços para além do contratado;
2. Tratar com respeito e dignidade os Professores da Sala de Estudo e os dirigentes da
Instituição;
3. Comunicar atempadamente as alterações que estiveram na base da celebração
deste contrato;
4. Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas atividades
desenvolvidas;
5. Proceder atempadamente ao pagamento da mensalidade, de acordo com o
contrato previamente estabelecido;
6. Observar o cumprimento das normas expressas no Regulamento Interno da Sala de
Estudo bem como de outras decisões relativas ao seu funcionamento;
7. Comunicar por escrito a rescisão do contrato, com 30 dias de antecedência, quando
pretender suspender o serviço temporária ou definitivamente;
São deveres dos alunos:
a) Manter em bom estado de conservação o mobiliário e os materiais disponibilizados
(livros, documentos, computador, etc.).
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b) Em caso de realização de trabalhos em grupo, o diálogo e a discussão entre alunos
deverá centrar-se no tema e assuntos relativos às tarefas a realizar, sem perturbar o
bom ambiente da Sala de Estudo e o trabalho dos presentes.
c) Acatar as chamadas de atenção e instruções dadas pelos professores e funcionários.
d) Não utilizar aparelhos eletrónicos (telemóvel, tablet, etc) alheios ao trabalho
escolar.

CAPÍTULO V
PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS E SERVIÇOS
ARTIGO 17º
Responsabilidades Parentais
Considera-se Encarregado de Educação quem tiver o menor a residir consigo ou confiado
aos seus cuidados por decisão judicial e estiver mencionado como tal na Ficha de Inscrição.
No âmbito dos poderes do Encarregado de Educação, não existe qualquer faculdade que
lhe permita limitar os contatos pessoais do outro progenitor com o filho, pelo menos sem
que essa limitação tenha sido determinada por decisão judicial e a instituição seja
portadora de cópia desse documento.
Não sendo o aluno uma propriedade dos pais, qualquer limitação nos contactos pessoais
com o outro progenitor, que não se encontre devidamente suportada por decisão judicial
fundamentada, não é justificada nem pode impedir o outro progenitor de ter contacto com
o filho durante o período de atividades das Salas de Estudo (no inicio e termo destas) desde
que as mesmas não sejam prejudicadas.
ARTIGO 18º
Proteção Infantil
A Equipa Educativa da Instituição está sensibilizada para atuar em casos que surjam
indícios físicos ou de comportamento que leve a crer que um aluno possa estar a ser vítima
de negligência ou maus tratos por parte da sua família.
A confirmarem-se as suspeitas, a Equipa Educativa deve, em cooperação com a Diretora
Técnica/Coordenadora, analisar confidencialmente a questão com os pais, promovendo um
plano de ação que leve à resolução do problema. Caso não seja possível, e confirmando-se
os sinais de suspeita de negligência ou de maus-tratos, deve ser informada a CPCJ
(Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco).
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ARTIGO 19º
Proteção de Dados
O Centro Social de Leça do Balio encontra-se em conformidade com os princípios
normativos decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento EU
2016/679).
A Política de Privacidade do Centro Social de Leça do Balio está disponível para consulta em
www.centrosocialdelecadobalio.pt e no placar informativo de cada unidade.

ARTIGO 20º
Registo de Entradas e Saídas
À entrada, os alunos devem ser entregues, pessoalmente, a uma funcionária.
À saída, os alunos só serão entregues às pessoas nomeadas na ficha de inscrição ou outras,
portadoras de Cartão de Cidadão/ BI cujo número e nome é fornecido por escrito com
antecedência pelos encarregados de educação aos funcionários responsáveis pela criança.
No caso de menores de idade virem buscar a criança ou da própria criança poder sair
sozinha da instituição, o Encarregado de Educação deverá assinar um Termo de
Responsabilidade.
ARTIGO 21º
Horários, faltas e atrasos
Os Encarregados de Educação dos alunos que, eventualmente, faltem, cheguem mais tarde
ou tenham que sair mais cedo, terão de comunicar obrigatoriamente à Sala de Estudo.
Qualquer desistência de frequência deve ser comunicada com trinta dias de antecedência.
A não comunicação dentro deste prazo implica o pagamento integral da mensalidade,
mesmo que a criança não tenha frequentado a instituição nesse período.
ARTIGO 22º
Objetos Pessoais
O uso de objetos de adorno (voltas, brincos, anéis, etc.) não serão permitidos se
representar fator de risco para o próprio ou para outros alunos.
O Centro Social de Leça do Balio não se responsabiliza por vestuário ou quaisquer outros
objetos, ainda que de valor, que os alunos possam trazer.
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ARTIGO 23º
Alimentação
A alimentação dos alunos pode ser fornecida pela instituição (quando contratada), sendo a
ementa afixada com pelo menos 48 horas de antecedência na entrada e elaborada por
uma nutricionista.
As dietas, o seu tipo e duração, devem ser atempadamente comunicadas.
No caso de o aluno ser alérgico a algum alimento, este facto deve ser comunicado e
apresentado uma declaração médica com a indicação dos alimentos que o aluno é alérgico.

ARTIGO 24º
Passeios
Para todas as atividades exteriores que impliquem deslocações, os Encarregados de
Educação serão contatados para concederem autorização e suportarem a respetiva
comparticipação.

ARTIGO 25º
Situação de Doença e Higiene do Aluno
Em situações pontuais de estados febris, só será administrada medicação consoante
autorização dos Encarregados de Educação;
No caso de acidentes ou perante uma emergência o respetivo professor tem o direito de
atuar como “local parentis”, por exemplo: se um aluno asmático não melhorar após 15
minutos de ser administrada a medicação, os responsáveis podem e devem tomar a
decisão de chamar uma ambulância, avisando em simultâneo os pais.
Em caso de ocorrência de acidente que precise de cuidados hospitalares, o aluno será
acompanhado ao hospital por um funcionário, sendo avisado de imediato o Encarregado
de Educação para que este acompanhe o aluno. No caso de acidentes de pequena
gravidade, os alunos são transportados ao Centro de Saúde Local; em casos de a situação
inspirar mais cuidados, os alunos serão transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.
O transporte dos alunos quer para o centro de saúde, quer para o Hospital deverá ser feito
em ambulância, definido pelo INEM.
Todas as ocorrências, dentro da instituição e dentro do horário de funcionamento, estão
abrangidas pelo seguro escolar, de acordo com o plano apresentado aos pais, no momento
da inscrição ou renovação da inscrição.
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Em caso de suspeita de doença em que o aluno não possa permanecer na Sala de Estudo,
os encarregados de educação serão, de imediato, contactados para virem buscá-lo o mais
rapidamente possível. Será condição de impedimento de frequência da Instituição,
qualquer doença que afete um aluno e que pela sua natureza possa pôr em causa o seu
normal funcionamento, prejudicando a sua saúde e a dos outros alunos, durante o período
em que tal se verifique.
Por razões de segurança e preservação da saúde de todos os alunos, serão afastados
temporariamente os que forem portadores (ou com suspeita de serem portadores) de
doenças que representam risco de infeção e contágio, nomeadamente as referidas na
Portaria n.º 1071/98, de 31 de dezembro - Doenças de Declaração Obrigatória.
No caso de doença infetocontagiosa, o aluno não poderá regressar à Sala de Estudo sem
uma declaração do médico de família, assegurando já não haver perigo de contágio. O
nome do médico deverá aparecer bem legível.
Não será permitida a entrada e permanência na Sala de Estudo de alunos com febre alta ou
portadoras de agentes parasitários, enquanto não estiverem livres de contágio.
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NOTAS FINAIS


Os Pais e Encarregados de Educação devem ler com atenção este Regulamento, e
durante o ano letivo respeitá-lo.



Em caso de encerramento temporário das unidades, por motivo de força maior, não
poderá ser imputada qualquer responsabilidade ao C.S.L.B.



As dúvidas e casos omissos do presente regulamento, serão resolvidas pela Direção
do C.S.L.B..



Os pais deverão apresentar as suas sugestões e/ou reclamações à respetiva
Diretora Técnica/Coordenadora, ou em caso de não resolução, por escrito à
Direção.



O contrato de prestação de serviços poderá ser sujeito a suspensão/rescisão
sempre que se verifique uma ou várias situações, nomeadamente, conduta
imprópria, quer do aluno, quer dos pais e /ou Encarregados de Educação, não
adaptação do aluno, mudança de residência, incumprimento das cláusulas
contratuais, incumprimento do Regulamento Interno.



Qualquer alteração ao Regulamento Interno deverá ser comunicada aos
pais/encarregados de Educação, no prazo de 30 dias antes da sua publicação, assim
como às entidades competentes.



Poderá ainda ser revisto sempre que a Direção do C.S.L.B. julgue necessário e nas
condições no ponto anterior.



Este regulamento entrará em vigor a 01 de Setembro de 2019 e terá validade anual.

O Presente regulamento foi aprovado em reunião de Direção de 6 de Maio de 2019.
A Direção
Presidente _______________________________________________________________
Secretario _______________________________________________________________
Tesoureiro _______________________________________________________________
1º Vogal

_______________________________________________________________

2º Vogal

_______________________________________________________________
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TABELA DE VALÊNCIA SALA DE ESTUDO
ANO LETIVO 2019/2020

COMPARTICIPAÇÃO A PAGAR
SALA DE ESTUDO

86,00€

ALMOÇO

51,00€

LANCHE

26,25€

TRANSPORTE
DOMICILIÁRIO

48,00€ (1 viagem diária) ou 96,00€ (2 viagens
diárias)

TRANSPORTE ESCOLAR

17,00€ (Por cada viagem ida ou volta)

Leça do Balio, 6 de Maio de 2019

O Presidente da Direção
__________________________________
(Francisco Araújo)
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