
























































Artigo 35° - Integração de Lacunas 

No caso de eventuais lacunas, as mesmas serão supridas pela entidade 

responsável pela creche, tendo em conta a legislação/normativos em vigor 

sobre a matéria. 

Artigo 36° - Disposições Complementares 

1. Encerramento

1 .1. Nos sábados, domingos e feriados nacionais; 

1.2. No feriado municipal de Lisboa, no dia 13 de Junho; 

1.3. No dia 24 de Dezembro; 

1.4. Terça-feira de Carnaval; 

1.5. Em caso de greve dos trabalhadores desde que não seja possível 

garantir o normal funcionamento da creche; 

1.6. Em situações extraordinárias, nomeadamente no caso de epidemias, 

para desinfeção, ou outras devidamente justificadas, sempre que possível 

com aviso prévio. 

2. Situações de doença

2.1. As crianças não podem frequentar a creche se estiverem doentes ou 

com febre. Sempre que alguma criança apresente algum sintoma de 

doença, seja ou não infecto-contagiosa, os pais serão contatados e 

deverão, de imediato, recolhê-la. 

2.2. Será condição de impedimento de frequência da creche qualquer 

doença que afete uma criança e que, pela sua natureza, possa por em 

causa a sua saúde e a das restantes crianças, durante o período em que 

tal se verifique. 

2.3. Quando uma criança voltar à creche após doença, deve 

obrigatoriamente fazer-se acompanhar de declaração médica da alta 

devidamente assinada e autenticada; 

2.4. A Instituição só aceita medicamentos no caso de serem administrados 

mais que duas vezes por dia, com exceção dos antibióticos e sempre 

com fotocópia da respetiva receita médica. Deverão os encarregados de 

educação assinalar o nome da criança na embalagem do medicamento, 

27 



bem como a dose e o processo de administração, em formulário 

disponibilizado pela Instituição; 

2.5. No caso de doença crónica, com uso de medicação frequente, é 

necessária a apresentação de uma declaração médica. 

2.6. Os procedimentos da creche relativamente a acidentes são os 

seguintes: 

• Situação considerada ligeira - será transmitida aos pais quando vierem

buscar a criança;

• Situação considerada com alguma gravidade - será comunicada por

telefone aos pais para recolherem a criança logo que possam;

• Situação considerada grave (queda, traumatismo, ferida) - A criança será

transportada ao hospital, por ambulância, devidamente acompanhada

pela educadora ou Diretora Técnica e, simultaneamente, a ocorrência

será transmitida telefonicamente aos pais. É acionado o seguro de

acidentes da criança.

• Os primeiros socorros serão prestados na Instituição, ou no hospital,

cabendo às famílias a continuidade do processo de acompanhamento.

Artigo 37° - Aprovação 

Este Regulamento foi aprovado em reunião de Direção em 30 de agosto de 

2018 e inclui alterações à versão aprovada em 19 de janeiro de 2016. 

Artigo 38° - Entrada em Vigor 

O presente Regulamento Interno entra em vigor no dia 1 do mês seguinte à 

aprovação pela Direção e será sujeito a emissão de parecer favorável pelo 

Centro Distrital da Segurança Social. 

Lisboa, 30 de agosto de 2018 

A Direção 
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