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APRESENTAÇÃO 

O Patronato Nossa Senhora da Bonança é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com acordo 

de cooperação para as respostas sociais de Creche e Jardim de Infância, celebrado com o Centro Distrital 

de Viana do Castelo, em Agosto de 1992 e em Novembro de 1977, respetivamente. 

 

Instalações 

 Berçário 

 Duas salas de atividades (creche) 

 Duas salas de atividades (jardim de infância) 

 Um centro de recursos 

 Um polivalente 

 Dois refeitórios (uma para creche e outro para jardim de infância) 

 Três casas de banho para crianças 

 Três casas de banho para adultos 

 Uma cozinha 

 Uma sala de vídeo 

 Secretaria 

 Vestiário do pessoal 

 Lavandaria 

 Dispensa 

 Zona de frios 

 Sala de trabalho 

 Espaço livre (parceria com Orfeão de Vila Praia de Âncora) 

 

Horário de funcionamento 

Dias úteis das 07h30 às 19h15. 

Encerra nos três últimos dias úteis, do mês de Agosto, para manutenção. 

A entrega das crianças deverá ser feita até às 09h00. A saída das mesmas deverá acontecer entre as 

15h30m e as 19h15m. 

Os serviços administrativos estão abertos aos dias úteis das 08h30m às 18h30m. 

A componente de apoio à família funciona no seguinte horário: 07h30m às 09h00m, das 12h00m às 

13h30m e das 15h30m às 19h15m. 
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Caraterização da resposta social de Creche 

A resposta social de Creche é uma resposta social desenvolvida em equipamento, de natureza 

socioeducativa, para acolher crianças dos 3 meses até aos 3 anos de idade, durante a parte do dia em 

que os pais ou as pessoas que as tenham à sua guarda não podem estar com elas. 

Esta tem como objetivos: 

 Proporcionar às crianças um clima de segurança física e emocional que contribua para o seu 
bem-estar e desenvolvimento das mesmas;  

 Partilhar com a família os cuidados e a responsabilidade do desenvolvimento das crianças;  

 Fazer o despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, garantindo um 
encaminhamento adequado para cada caso;  

 Prevenir e compensar falhas sociais e culturais do meio familiar.  
 
A Creche do Patronato Nossa Senhora da Bonança presta os seguintes serviços: 

 Atividades pedagógicas; 

 Serviço de alimentação; 

 Cuidados de higiene e conforto; 

 Assistência medicamentosa; 

 Praia; 

 Piscina; 

 Expressão Motora; 

 Expressão Musical; 

 Outras atividades planeadas anualmente no Plano de Atividades Sociopedagógicas. 

 

As áreas a trabalhar nesta fase do desenvolvimento da criança são todas aquelas que lhe permitam 

utilizar todos os sentidos, experimentando sensações diversificadas, explorando as potencialidades do 

seu corpo e do que está à sua volta, adaptando as atividades a cada faixa etária. As principais áreas a 

desenvolver são a comunicação e linguagem, a psicomotricidade, a socialização e a autonomia. 

Caraterização da resposta social de Jardim de Infância 

A resposta social de Jardim de Infância é uma resposta social desenvolvida em equipamento, de 

natureza socioeducativa, para acolher crianças dos 3 aos 6 anos de idade, com serviços orientados para 

o desenvolvimento da criança. 

Esta tem por objetivos: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança e proporcionar-lhe condições de bem-
estar e segurança;  

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola, para o sucesso na 
aprendizagem e desenvolvimento da expressão e comunicação;  
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 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;  

 Despistar inadaptações, deficiências e precocidades para uma melhor orientação e 
encaminhamento da criança;  

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 
colaboração com a comunidade;  

 Apoiar a família, dando as refeições às crianças e assegurando que têm onde ficar até mais tarde 
(ocupadas com atividades de animação educativa).  
 

 

O Jardim de Infância do Patronato Nossa Senhora da Bonança presta os seguintes serviços: 

 Atividades pedagógicas; 

 Serviço de alimentação; 

 Cuidados de higiene e conforto; 

 Assistência medicamentosa; 

 Expressão Musical; 

 Expressão Motora; 

 Inglês;  

 Kids Balance; 

 Praia; 

 Piscina; 

 Visita de Estudo; 

 Outras atividades planeadas anualmente no Plano Curricular de Grupo. 

Material obrigatório 

Creche Jardim de Infância 
Fraldas Pijama Mochila com muda de roupa 

Bata (a partir de 1 ano) Mochila com muda de roupa Copo e escova de dentes 

Toalhetes Garrafa/biberão com água Garrafa com água 

Creme (para “mudas”) Chupeta (se usar) Bata 

Copo e escova de dentes 
(a partir dos 2 anos) 

Algum boneco especial 3 cartolinas a gosto 

Pente/escova do cabelo 

Caderno dos recados 
(a adquirir na instituição) 
cartolinas a gosto (berçário: 1;sala 
de 1 ano: 2; sala de 2 anos: 3) 

Caderno dos Recados 
(a adquirir na instituição) 

Alimentação 

 Creche Jardim de Infância 

Suplemento da manhã 08h30 08h50 
Almoço 11h15 12h00 
Lanche 15h30 16h00 

Suplemento tarde 18h15 18h15 

Se a criança não puder comer algum alimento ou algum ingrediente, deverá ser entregue à respetiva 

Educadora uma declaração médica. 



               Guia de Acolhimento 
PNSB.DI.GA 

 
Última atualização: abril de 2015 página 6 

Se a criança tiver de comer algum alimento/outro específico, este terá de ser trazido pelos pais para a 

Instituição. 

As ementas da instituição são analisadas e avaliadas por uma nutricionista. 

Descanso 

Desde que não haja contra indicação médica, será proporcionado período de descanso após o almoço às 

crianças da creche a partir das 12h00 até, no máximo, às 14h30/15h00. 

Objetos pessoais 

As crianças não se devem fazer acompanhar de objetos pessoais/de valor. A equipa do Patronato Nossa 

Senhora da Bonança não se responsabiliza pela sua perca.  

Se eventualmente trouxer, guardará o mesmo em local próprio. 

 

Impedimento de frequência 

Os pais não deverão trazer a criança para a Instituição, em caso de doença ou situação que afete a 

criança e que, pela sua natureza, possa prejudicar a saúde da própria ou dos restante.  

A instituição presta serviço de administração medicamentosa, sempre que a criança necessite de 

medicação especifique trazida pelo encarregado de educação (antibióticos, anti-histamínicos, …). 

Se a criança ficar doente na instituição, a mesma contactará os pais para virem busca-la. Se forem 

situações de emergência, ou que os pais não possam vir logo buscar a criança, será administrada 

medicação de acordo com a indicação e autorização preenchida em cada ano letivo. 

Livro de Reclamações e Contrato de Prestação de Serviços 

Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui livro de reclamações, que poderá ser solicitado 

na secretaria sempre que desejado. 

Nos termos da legislação em vigor, entre o encarregado de educação da criança e a entidade gestora da 

resposta social deve ser celebrado, por escrito, um contrato de prestação de serviços, o qual pode ser 

denunciado por ambas as partes, com aviso prévio de 30 dias, caso não se verifique o cumprimento das 

cláusulas contratualizadas. 

Documentos a entregar para inscrição e matrícula na instituição 

Do Agregado Familiar (para cálculo da comparticipação familiar): 

 Ficha de Inscrição (a disponibilizar nos serviços administrativos da Instituição); 

 Declaração de IRS e respetiva nota de liquidação (caso a situação declarada em IRS já não seja a atual 

é, também, necessária a entrega do último recibo de vencimento e/ou outros documentos que 

comprovem a situação mais atual do agregado); 
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 Comprovativo dos valores auferidos por pensões e prestações sociais; 

 Comprovativo do valor mensal da renda de casa ou prestação de habitação; 

 Comprovativo do valor mensal de transporte (valor máximo da tarifa de transporte da zona de 

residência) e comprovativo do local de trabalho; 

 Comprovativo do valor das despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de 

doença crónica, acompanhado de declaração médica que ateste a referida doença e necessidade de 

medicação; 

 Outros documentos comprovativos da real situação do agregado. 

 

Do cliente (criança): 

 Cartão de cidadão ou  

 Boletim de nascimento 

 Número de contribuinte 

 Número de segurança social 

 Boletim de vacinas 

 Declaração médica que atesta que a criança pode frequentar o estabelecimento ou que tem alguma 

patologia que determine necessidade de cuidados especiais 

 Cópia do CC/BI e contacto de todas as pessoas que podem vir buscar a criança à instituição. 

Comparticipação financeira 

De acordo com o disposto na Circular Normativa n.º 4, de 16/12/2015, da Direção Geral da Segurança 

Social (DGSS), o cálculo do rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

Sendo: 

RC = Rendimento per capita mensal 

RAF = Rendimento do agregado familiar (anual ou anualizado) 

D = Despesas mensais fixas 

N = Número de elementos do agregado familiar 

 

Para determinação da comparticipação familiar pela utilização dos equipamentos e serviços da área da 

infância e juventude, designadamente da resposta social Creche, o agregado familiar, de acordo com o 

rendimento per capita mensal apurado, é posicionado num dos seguintes escalões indexados à RMMG 

(Retribuição Mínima Mensal Garantida): 

Escalões 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 

RMMG ≤ 30% > 30% ≤ 50% > 50% ≤ 70% > 70% ≤ 100% > 100% ≤ 150% > 150% 
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O valor da comparticipação familiar mensal determina-se pela aplicação de uma percentagem ao 

rendimento per capita mensal do agregado familiar, sendo as determinadas pela instituição as mesmas 

que se indicam na circular n.º 4 de 16/12/2014 da DGSS: 

Escalões de Rendimento 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 

Percentagem a aplicar 15% 22,5% 27,5% 30% 32,5% 35% 

 

No pré-escolar, em caso do utente optar pela componente educativa/pedagógica, mas necessitar de 

serviço de alimentação ou Prolongamento de Horário, é aplicado o disposto do n.º 3 do Despacho 

Conjunto n.º 300/97 de 09 de setembro para cálculo da mensalidade: 

 Escalões de Rendimento 

 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 

Prolongamento de Horário 5% 10% 12,5% 15% 15% 17,5% 

Alimentação 10% 12,5% 15% 15% 17,5% 17,5% 

 

No ato da admissão são devidos os seguintes pagamentos: a mensalidade calculada (de acordo com a 

situação à presente data) acrescida de 25% do valor da comparticipação familiar mensal. Este valor 

corresponde a uma caução de garantia, sendo este mesmo valor reembolsado ao cliente na última 

mensalidade de frequência na Instituição, e sempre que não se verifique a cessação da prestação de 

serviços por fato não imputável ao prestador. 

Tem direito a uma redução da comparticipação familiar de: 

a) 10% no caso de ausência que exceda 15 dias não interpolados por motivo de saúde devidamente 

justificado (com atestado médico) ou por motivo de férias; 

b) 50% no caso da admissão do cliente se verificar na segunda quinzena do mês.  

c) 75% no caso de ausência de 30 dias não interpolados por motivo de saúde devidamente 

justificado (atestado médico) ou por motivo de férias; 

Nota: A componente pedagógica/educativa do pré-escolar é gratuita (9h00 – 12h00; 13h30 – 15h30m) 

Pagamento da mensalidade 

O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado entre os dias 1 e 8 de cada mês, na secretaria da 

instituição, dentro do horário estabelecido. 

Saída da Instituição 

As saídas da instituição só são permitidas quando autorizadas pelo encarregado de educação. 

Outros 

Qualquer informação que não esteja presente neste guia deverá ser consultada nos regulamentos 

internos da respetiva resposta social e/ou com a equipa do Patronato Nossa Senhora da Bonança. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Crianças de berçário e até 1 ano – às sextas-feiras das 13h30 às 14h30 

Crianças até aos 2 anos - às quintas-feiras das 13h30 às 14h30 

Crianças 3/4 anos - às quartas-feiras das 16h00 às 17h00 

Crianças 4/5 anos - às terças-feiras das 16h00 às 17h00 

Se for necessário outro horário, este terá de ser marcado com a respetiva Educadora. 
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