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Apresentação do Colégio 
 

 

O Regulamento Interno é o documento que regula a organização e o 

modo de funcionamento do colégio “Os Pequenos Marqueses”. 

Todos os intervenientes na dinâmica do colégio aceitam explicitamente 

os princípios, orientações e normas de funcionamento e comprometem-se a 

colaborar com o mesmo. 

 

Identidade do Colégio 
 

 
O Colégio “Os Pequenos Marqueses” é um estabelecimento de educação 

e ensino particular constituído por Berçário, Creche e Jardim de Infância. Este 

tem como missão proporcionar à criança um desenvolvimento global e 

harmonioso, tendo em conta as suas necessidades e interesses, respeitando o 

seu ritmo individual. 

O Projeto Educativo do Colégio e o Projeto Curricular de Salas seguem 

as orientações curriculares, os conteúdos programáticos e as competências a 

desenvolver que são definidas pelo Ministério da Segurança Social e pelo 

Ministério da Educação. 

A direção do Colégio é constituída pelas representantes da Entidade Titular. 

 

Caraterização do Colégio 
 

 

O Colégio “Os Pequenos Marqueses” é constituído por: 

- Berçário - uma sala dos 3 aos 12 meses; 

- Creche – três salas de Aquisição de Marcha aos 24 meses e duas salas 

dos 24 aos 36 meses; 



- Jardim de Infância – uma sala dos 3 aos 4 anos, uma sala dos 4 aos 5 anos  

e uma sala dos 5 aos 6 anos. 

 

Os grupos de cada sala poderão ser agrupados de forma heterogénea 

sempre que a lotação das salas o justifique. 

O Colégio é, ainda, constituído por uma cozinha, uma copa de leites, um 

refeitório, um gabinete administrativo, um gabinete técnico, três casas de banho 

de crianças, duas de creche e uma de jardim de infância, duas casas de banho 

de adultos e uma adaptada para o uso de deficientes, uma sala de pessoal e uma 

sala de isolamento, um espaço polivalente, um vestiário, duas despensas, uma 

rouparia e dois espaços exteriores. 

 

Deveres e Direitos do Colégio 
 

 

O Colégio Os Pequenos Marqueses tem os seguintes deveres: 

 Manter a imparcialidade e justiça no tratamento das crianças, sem 

demonstrar preferências de qualquer espécie; 

 Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e 

respetivas famílias; 

 Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas 

definidos; 

 Elaborar e apresentar às famílias o Regulamento Interno do colégio;  

 Apresentar disponibilidade para prestar informações às famílias; 

 Resolver os problemas que surjam com os alunos, em colaboração com as 

famílias; 

 Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, 

favorecendo a criação e o desenvolvimento das relações de respeito 

mútuo; 

 Tratar as crianças e as famílias com a máxima correção, justiça e 

exigência; 

 



 

O Colégio Os Pequenos Marqueses tem os seguintes direitos: 

 Ver reconhecida a autoridade da Direção através das diretrizes 

estabelecidas no Regulamento Interno; 

 Ser respeitada enquanto agente educativo de promoção do 

ensino/aprendizagem de qualidade; 

 Decidir sobre as estratégias e metodologias mais adequadas ao 

desenvolvimento das suas atividades letivas; 

 Ser respeitado pelos pais, alunos e restante pessoal da comunidade 

educativa; 

 Ter acesso a informações fundamentais sobre os alunos e famílias a fim 

de prestar um melhor serviço; 

 

 

Período de Funcionamento  
 

 

O Colégio funciona durante doze meses por ano, durante todos os dias 

da semana, exceto Sábados, Domingos e os dias a seguir indicados: 

 Feriados nacionais; 

 Dia 24 de Dezembro; 

 Dia 31 de Dezembro;     

 Últimos cinco dias úteis de Agosto para limpeza e desinfeção do 

Colégio e Planeamento Pedagógico; 

 Em situações extraordinárias alheias ao Colégio e que possam 

comprometer o seu normal funcionamento, tais como, falta de água, 

eletricidade, doenças epidémicas, etc; 

 

O horário de funcionamento é das 7h30m às 19h30m. Após este horário 

será cobrado o valor de 3€ por cada 15 minutos de atraso. 

 

 



Condições de admissão  
 

 

 São admitidas no colégio crianças com idade entre os 4 meses e os 6 anos; 

 É dada preferência de admissão a irmãos de alunos que já se encontram 

a frequentar o colégio; 

 Os Pais podem optar por uma pré-inscrição. Esta terá uma taxa a afixar 

anualmente que será cobrada no ato da mesma. Este valor será devolvido 

no caso de não existirem vagas mas não será reembolsável no caso de 

desistência da criança; 

 A partir do mês de Abril, entraremos em contato com os Pais das crianças 

que optaram pela pré inscrição; 

 O Colégio reserva-se o direito de admissão. 

 

Critérios de admissão  
 

 

Os critérios gerais de admissão da criança são os seguintes: 

 Ficha de inscrição; 

 Cartão de Cidadão da criança (ou Cédula Pessoal, NIF e Cartão 

de Saúde); 

 Boletim de Vacinas atualizado; 

 Declaração Médica em como pode frequentar o colégio; 

 Cartão de Cidadão dos Pais (ou B.I e Cartão Contribuinte); 

 Contrato de Prestação de Serviços; 

 Pagamento da inscrição. 

 

 

Inscrição da criança 
 

 

As inscrições estão abertas ao longo de todo o ano letivo, caso haja vagas. 

No ato da inscrição da criança deverá ser liquidado o valor da mesma, 

valor esse não reembolsável em nenhum caso. 



Caso a inscrição se efetue entre o mês de Setembro e o mês de Fevereiro, 

será cobrado o pagamento integral do valor da inscrição. Se a inscrição ocorrer 

a partir de Março, será cobrado o pagamento de 50% do valor da inscrição.  

 

Renovação da matrícula  
 

 

A inscrição é renovada anualmente durante o mês de Março. A 

renovação deverá ser feita durante o período de 1 a 10 de Março, para todas as 

valências.  

Caso a inscrição ocorra a partir de Janeiro, a sua renovação, para o ano 

letivo seguinte, será feita no mês de Agosto. 

Todas as crianças que frequentam o Colégio estão cobertas por um 

seguro de acidentes pessoais que é ativado a partir do início da frequência da 

criança. 

 

Preçário 
 

 

  Inscrição   …………………………………………………………………………………………  195,00 € 

  Renovação  (Março)  ………………………………………………………………………  156,00 € 

  Berçário e Creche   …………………………………………………………………………  465,00 € 

  Jardim de Infância  …………………………………………………………………………  450,00 € 

 

 

Mensalidades 
 

 

O valor da mensalidade é pago doze vezes por ano, através de cheque, 

dinheiro, transferência bancária, Ticket Infância, Ticket Ensino, Cheque 

Creche ou Cheque Estudante. 



O valor da mensalidade é atualizado, anualmente, em Setembro, sendo o 

valor da referida atualização comunicado aos Pais no início do mês de Março. 

 

A mensalidade deverá ser paga entre o dia 1 e o dia 8 de cada mês. Após 

esta data, a mensalidade será agravada em 5% e após o dia 12 será agravada  

em 7,5%. Ao fim da segunda mensalidade em falta, a matrícula considera-se 

automaticamente anulada. 

 

No caso de matrículas de irmãos que já frequentam o colégio, o irmão 

mais velho beneficiará de um desconto de 10% sobre o valor da mensalidade. No 

caso de serem três irmãos, o irmão mais velho beneficiará de um desconto de 

15% e o segundo irmão beneficiará de 10% de desconto. Tais descontos só 

durarão enquanto os irmãos permanecerem no colégio. 

 

A mensalidade do mês de Agosto será paga em 2 frações, repartidas da 

seguinte forma: 

 1ª fração - Dezembro 

           Na mensalidade do mês de Dezembro será debitado 50% do valor da 

mensalidade do mês de Agosto. 

 2ª fração - Julho 

           Na mensalidade do mês de Julho será debitado 50% do valor da 

mensalidade do mês de Agosto. 

Em caso de frequência de dois ou mais irmãos no Colégio, a mensalidade 

do mês de Agosto será debitada no próprio mês. 

 

O Colégio “Os Pequenos Marqueses” disponibiliza três modalidades de 

pagamento das mensalidades: trimestral, semestral e anual. Optando por 

qualquer uma destas modalidades, os Encarregados de Educação beneficiarão 

de um desconto de 2%, 3% ou 4%, respetivamente. 



Serviços incluídos no valor da mensalidade 
 

 

Estão incluídos no valor da mensalidade os seguintes serviços: 

 Período de permanência das 7h30m às 19h30m; 

 Seguro de acidentes pessoais; 

 Alimentação, incluindo o reforço da manhã, da tarde e ainda dietas; 

 Fraldas e Toalhitas Dodot Básico; 

 Pomadas Halibut e Bepanthene; 

 Sabonetes Líquidos; 

 Soro Fisiológico; 

 Babetes; 

 Material lúdico educativo. 

 

 

Serviços não incluídos no valor da mensalidade 
 

 

Não estão incluídos no valor da mensalidade os seguintes serviços: 

 Leites em pó; 

 Alimentos especiais; 

 Biberões e tetinas; 

 Fraldas e pomadas de outras marcas; 

 Atividades extra curriculares; 

 Material Pedagógico - Jardim de Infância. 

 

O Material Pedagógico para o Jardim de Infância, será constituído pelo 

manual da Porto Editora e pelo manual de Inglês, da Lexilivros. 

O Material Pedagógico será debitado juntamente com as mensalidades 

dos meses de Outubro e Fevereiro, e terá o valor de 25€, cada uma. 

 

 



Alimentação 
 

 

O Colégio possui Certificação HACCP que assegura os mais rigorosos 

critérios de qualidade e higiene alimentar. A seleção dos alimentos a servir às 

crianças tem em conta as suas necessidades nutricionais, razão pela qual todas 

as refeições contemplam: 

 Sopa com mais de 5 legumes, 

 Legumes cozidos ou salada, 

 Alternância diária entre peixe e carne, 

 Fruta fresca e da época, 

 Pão, 

 Restrição máxima de açúcares e gordura. 

 

As ementas do colégio são elaboradas por uma Nutricionista Infantil 

credenciada e são afixadas semanalmente. 

As refeições são confecionadas diariamente no Colégio, por uma pessoa 

qualificada. 

Sempre que existam dietas é importante solicitá-las até às 9h30m do 

respetivo dia. Caso as restrições alimentares se prolonguem no tempo, os pais 

deverão apresentar a prescrição médica. 

Relativamente à alimentação do Berçário, esta será seguida 

rigorosamente pelos regimes estabelecidos pelos Pediatras, até ao momento em 

que já possam comer todo o tipo de alimentos. As ementas estarão expostas no 

placard da respetiva sala. 

 

Atividades Curriculares 
 

 

 As atividades curriculares suportadas pelo colégio são as seguintes: 

 Massagem com Música, a partir dos 4 meses; 



 Expressão Musical, a partir dos 12 meses; 

 Expressão Musical e Expressão Motora, a partir dos 24 meses; 

 Inglês, Ginástica e Música, a partir dos 3 anos; 

 Inglês, Ginástica, Música e Promover Emoções I, a partir dos 4 anos; 

 Inglês, Ginástica, Música, Promover Emoções II e Desenvolvimento de 

Competências, a partir dos 5 anos; 

 

Sempre que, por motivos pessoais, os professores não realizem atividades, 

o colégio compromete-se à compensação das aulas em falta, em dia a combinar 

com o respetivo professor. 

Por motivos de interrupção, apontados no “Período de Funcionamento” 

atrás referido, ou atividades programadas (ex: passeios) não haverá 

compensação de aulas. 

Todas as atividades curriculares, suportadas pelo colégio, terão início no 

dia 1 de Outubro e finalizarão no mês de Junho. Exceto a Ginástica e a 

Expressão Motora que terminarão no final do mês de Maio, com as 

demonstrações desportivas. 

 

Atividades Extra Curriculares 
 

 

As atividades extras curriculares são escolhidas pelo Encarregado de 

Educação sendo o seu pagamento um acréscimo ao valor da mensalidade, o qual 

é sempre pago mesmo que a criança não realize a atividade. 

 

As atividades extra curriculares são propostas anualmente no início do 

ano letivo e a sua realização depende de um número mínimo de crianças. 

 

Os equipamentos impostos pelos professores das atividades extra 

curriculares deverão respeitar os requisitos exigidos pelos mesmos.  



Todas as crianças que têm atividades deverão trazer o respetivo 

equipamento pois a falta deste implica a não participação na atividade.     

 

Ao longo do ano letivo, cada nova inscrição ou qualquer desistência da 

frequência das atividades extra curriculares, têm que ser informada com a 

antecedência mínima de 15 dias. 

 

Sempre que, por motivos pessoais, os professores não realizem atividades, 

o colégio compromete-se à compensação das aulas em falta, em dia a combinar 

com o respetivo professor. 

Por motivos de interrupção, apontados no “Período de Funcionamento” 

atrás referido, ou atividades programadas (ex: passeios) não haverá 

compensação de aulas. 

Todas as atividades extra curriculares terão início no dia 1 de Outubro e 

finalizarão no mês de Maio, com a demonstração desportiva das mesmas. 

 

 

Entrega de crianças 
 

 

A entrada das crianças no Colégio deverá ocorrer até às 9h30m, momento 

em que iniciam as atividades orientadas de sala. A partir das 10h, no sentido de 

garantir o melhor funcionamento do Colégio, a criança será entregue a uma 

auxiliar de educação que a encaminhará à respetiva sala. 

A entrega das crianças, até às 17h00 será feita por uma auxiliar de 

educação, a qual encaminhará a criança até aos seus pais. A partir das 17h00, 

os Pais poderão entrar no Colégio a fim de recolher as crianças. 

Relativamente ao berçário, os Pais poderão dirigir-se à sala a fim de 

entregar e recolher os bebés. Alertamos para o facto de que está vedada a 

entrada dos Pais nas salas de Creche, por questões de higiene e segurança das 

crianças (norma imposta pelo Ministério da Segurança Social). 

 



No ato da matrícula os pais poderão indicar as pessoas autorizadas à 

recolha da criança. É obrigatório o preenchimento do nome completo e 

respetivo número de Cartão de Cidadão das pessoas em questão, para que seja 

possível a confirmação destes elementos na altura da recolha da criança. 

Em nenhuma circunstância a criança será entregue a quem não conste 

nas autorizações acima referidas. 

No caso de uma recolha pontual, por alguém que não conste das pessoas 

autorizadas para a recolha da criança, o Colégio deve ser previamente avisado 

com o nome e número de B.I./ Cartão de Cidadão da pessoa em questão. Esta 

deverá ser portadora do documento identificativo no momento da recolha da 

criança para que seja possível a confirmação. 

O Colégio responsabiliza-se pelas crianças, desde o momento em que são 

entregues à educadora de infância ou à auxiliar de educação, até à sua entrega 

aos Pais. A partir desse momento e mesmo que a criança permaneça nas 

instalações, o Colégio fica isento de responsabilidade sobre qualquer incidente 

que possa acontecer. 

 

Vestuário 
 

 

O uso diário do bibe, adotado pelo Colégio, é obrigatório durante o 

período letivo. Durante o período de verão, o bibe será substituído pelo polo, 

sendo o seu uso igualmente obrigatório. O uso de uma destas peças de vestuário 

também é obrigatório para saídas ao exterior. 

O uso do chapéu, adotado pelo Colégio, é igualmente obrigatório para 

brincadeiras no terraço e saídas ao exterior. 

As crianças deverão vir vestidas de um modo simples, a fim de lhes 

permitir uma total liberdade de movimentos. Todas as crianças deverão trazer 

uma muda completa de roupa e uma chupeta igual a que habitualmente usam, 

que permanecerá no Colégio. 

 



Objetos pessoais das crianças 
 

 

O Colégio não se responsabiliza pela perda de objetos de adorno ou de 

uso pessoal, tais como fios, brincos, anéis, pulseiras ou outros. 

O uso de brinquedos pertencentes à criança também deverá ser evitado, 

sempre que possível. Caso os Pais optem por este tipo de prática, o colégio não 

assume responsabilidade por qualquer dano ou extravio dos mesmos. 

 

Sempre que uma criança, inadvertidamente, leve para casa alguma peça 

de um jogo, brinquedo, puzzle ou outro, o mesmo deverá ser restituído no dia 

seguinte, no sentido de evitar que um jogo fique incompleto e, 

consequentemente, inutilizável. 

 

Ausência e/ou Férias 
 

 

Em caso de ausência da criança, os Pais deverão informar o Colégio até 

às 10h do respetivo dia. 

Se a ausência for prolongada, os Pais devem informar, dentro do possível, 

a data provável de regresso da criança ao colégio. 

Para podermos planear as férias das colaboradoras e assim garantirmos o 

bom funcionamento do colégio, os pais deverão, durante o mês de Março, avisar 

os períodos em que pretendam gozar férias e que as crianças não irão 

frequentar o colégio. 

Sempre que uma criança se ausente por motivos de férias, durante os 

meses de Julho e Agosto, e por um período igual ou superior a 10 dias úteis, 

consecutivos, o valor da mensalidade terá um desconto de 10%. O valor da 

percentagem correspondente ao desconto será creditado na mensalidade de 

Setembro e Outubro, respetivamente. 

É obrigatório informar o colégio até 15 de Junho. 



Saúde 
 

 

As crianças não poderão frequentar o Colégio sempre que contraírem 

uma doença infeto contagiosa. Não poderão igualmente permanecer no mesmo, 

sempre que apresentarem febre alta, indisposições prolongadas, vómitos, 

diarreia ou parasitas externos. 

Não é permitida a permanência da criança no colégio durante o período 

de convalescença. 

Na altura do regresso ao colégio, os Pais deverão entregar um atestado 

médico comprovativo da aptidão da criança. 

Sempre que uma criança se ausente por motivos de doença e por um 

período igual ou superior a 10 dias úteis, consecutivos, o valor da mensalidade 

terá um desconto de 15%. É obrigatório a entrega do atestado médico. 

Na eventualidade de ocorrer um acidente grave, o colégio recorrerá à 

assistência hospitalar, avisando de imediato os Pais. 

 

Segundo o Decreto Regulamentar nº3/95 de 27 de Janeiro, há um 

conjunto de doenças infecto contagiosas, que pela sua gravidade e pelo perigo 

de contágio entre pessoas de uma comunidade, merecem uma regulamentação 

especial. Este Decreto determina que as crianças portadoras das doenças que 

se seguem, devem obrigatoriamente ser temporariamente afastadas das 

atividades escolares – período de evicção escolar. São elas: 

 Difteria; 

 Escarlatina e Infeção nasais e Faríngeas; 

 Febres Tifoide e paratifoide; 

 Hepatite A e Hepatite B; 

 Impétigo; 

 Meningite e Sepsis Meningocócicas; 



 Parotidite Epidémica (Papeira); 

 Poliomielite (Paralisia Infantil); 

 Rubéola; 

 Sarampo; 

 Tinha (Couro cabeludo, pés, unhas e pele) 

 Tosse Convulsa; 

 Tuberculose Pulmonar; 

 Varicela. 

 

Doença Súbita 
 

 

Em caso de doença súbita, os Pais serão imediatamente contatados e 

comprometem-se a que os próprios, ou alguém da sua confiança, recolham a 

criança o mais breve possível.  

O Colégio possui um espaço de isolamento destinado à criança até que 

os Pais cheguem. Caso não seja possível o contato com a família, o Colégio 

reserva-se o direito de tomar as devidas diligências. 

 

Parasitas 
 

 

Em caso de parasitas externos (piolhos), o Colégio comunicará o facto 

aos pais da respetiva criança e enviará um email aos pais das crianças da mesma 

sala, solicitando tratamento de prevenção.  

A frequência das crianças afetadas só será permitida após comprovada 

desparasitação.  

 

 



Medicamentos 
 

 

Durante o período de medicação da criança, os pais deverão entregar os 

medicamentos à educadora de infância ou à auxiliar de educação, responsável 

pela mesma, juntamente com uma Ficha de Medicação, que se encontra à 

entrada do Colégio.  

Na Ficha de Medicação devem estar mencionados o nome da criança, a 

sala a que pertence, o nome do medicamento e a indicação da dosagem, os dias 

em que se toma a medicação e a hora a que a mesma deve ser administrada. 

No ato da matrícula, os Pais deverão indicar se a criança manifesta 

alguma reação medicamentosa alérgica. 

 

Desistências 
 

 

Caso os Pais pretendam desistir de frequentar o Colégio, deverão avisar 

com, pelo menos, trinta dias de antecedência. Caso tal não se verifique, 

considera-se devida mais uma mensalidade. 

Todos os valores pagos, até à data do comunicado da desistência, não 

serão reembolsáveis. O mesmo será válido para os montantes pagos em 

adiantado, exceto casos devidamente fundamentados. 

 

Reuniões com a Equipa Pedagógica 
 

 

Realizar-se-ão três reuniões de caráter pedagógico, por ano: 

- Reunião de início de ano letivo; 

- Reunião Intercalar; 

. Reunião de final de ano letivo. 

 



Para cada reunião será estabelecida uma ordem de trabalhos, 

rigorosamente cumprida. 

Os assuntos de caráter individual poderão ser abordados em reuniões de 

atendimento individual com a respetiva Educadora de Infância e/ou com a 

Diretora Pedagógica, mediante marcação prévia. 

 

 

Reuniões com a Direção 
 

 

Realizar-se-ão reuniões de caráter individual, sob marcação prévia, 

respeitantes a todos os assuntos de âmbito administrativo, financeiro e/ou 

qualquer serviço prestado. Este procedimento é fundamental para que todos 

os pontos sejam tratados e esclarecidos com clareza. 

 

 

Saídas ao Exterior 
 

 

Todas as saídas ao exterior obrigam ao uso do equipamento do Colégio, 

bibe ou polo e chapéu. 

Nos dias de saídas, as crianças terão de se apresentar no Colégio no 

horário pré estabelecido, pois o mesmo será cumprido por forma a ser respeitado 

o horário de saída previsto e o horário de chegada ao local, combinado. 

O atraso das crianças poderá implicar a sua permanência nas instalações 

e o valor pago não será reembolsável. 

 

 Se os Pais optarem por não autorizar a participação do seu educando na 

saída ao exterior, este será integrado nas atividades de um grupo de crianças 

que permanece no Colégio, podendo o grupo etário ser diferente do seu. 



Festas de Aniversário 
 

 

O colégio aluga, aos fins de semana ou feriados, o espaço da Sala 

Polivalente para a realização de Festas de Aniversário de crianças.  

Caso os Pais pretendam festejar o aniversário do seu educando com os 

amigos de sala, num dia de semana, apenas é permitido que tragam um bolo de 

aniversário e respetiva decoração da sala, se assim o desejarem. 

 O festejo apenas se realizará após o lanche do respetivo grupo, na sua 

própria sala de atividades e com a duração máxima de 1 hora. 

 

Parcerias 
 

 

O colégio tem parcerias com algumas entidades que disponibilizam 

condições especiais às nossas famílias e crianças: 

• Clínica Navegantes; 

• Gabinete de Terapias “SelfCare” 

• Securitas Direct; 

• Club L, Desporto e Saúde; 

• VivaFit; 

 Fotografia “Estrelinhas”; 

 Baby Bugs; 

 Magimax; 

 Reguilas em Festa; 

 Farmácia Pinto Leal; 

 Clinica Longaevitas; 

 YourSelf Clinic; 

 OptiClinic; 

 Clinica Dentária “All Family” 



O colégio tem parcerias com algumas entidades às quais proporciona 

condições especiais aos colaboradores: 

• Grupo Impresa; 

• Vodafone; 

• Câmara Municipal de Oeiras; 

• EDP; 

• EcoAmbiente; 

• SAP Portugal; 

 Rede de Seguradoras; 

 Rede Bancária; 

     VivaFit; 

 PT; 

 Clube Brisa; 

 Daymon Worldwide; 

 Joaquim Chaves Saúde; 

 Revista Inurban. 

 

 

Disposições Gerais 
 

 

Nos casos omissos neste Regulamento Interno será aplicada a legislação 

em vigor sobre a matéria em causa, e na falta desta, fundamentando-se no bom 

senso e prática comum, será tomada uma decisão. 

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2016 e 

regerá até que seja substituído por uma nova versão. 

 

 


