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FOLHA	INFORMATIVA	N.º1	–	
2018/2019	

	 	

 

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS 
 
Às crianças e aos seus pais e encarregados de educação, 
Às profissionais docentes e não docentes e aos restantes colaboradores, 
 

Têm hoje início as atividades educativas e formativas do ano letivo 2018/2019. A Direção da AMAS 
entendeu ser oportuno transmitir às crianças, aos seus pais e encarregados de educação, aos 
profissionais docentes e não docentes e a todos quantos no dia-a-dia colaboram para que seja possível 
cumprirmos a missão a que nos propusemos, uma mensagem de Boas-vindas. 

Estamos certos de que este novo ano, com o empenhamento de todos, se repercutirá de forma muito 
positiva na vida pessoal e profissional de cada um, e que, em relação às nossas crianças – que são o 
objeto essencial da nossa ação – constituirá um contributo determinante no seu percurso de crescimento 
e de desenvolvimento. 

Contamos com todos vós. 
Um abraço sempre disponível e muito amigo e UM BOM ANO! 

 
Correia Pinto 
Presidente da Direção 
 

 

 
1. INSTITUIÇÃO 

§ A AMAS – Associação Mamedense de Apoio Social, é 
uma associação sem fins lucrativos, constituída em 
janeiro de 2004, por um conjunto de cidadãos, com o 
objetivo de desenvolver atividades de apoio às 
crianças, aos jovens e aos idosos; 

§ Tem sede em S. Mamede de Infesta neste edifício, 
onde funcionam as valências de creche e jardim-de-
infância (Rua da Vilar n.º 359), cedido pela Câmara 
Municipal; 

§ A associação rege-se pelos seus Estatutos e é dirigida 
pelos seus Órgãos Sociais – Mesa da Assembleia 
Geral, Direção e Conselho Fiscal – eleitos de 3 em 3 
anos pelos associados (o atual mandato teve início em 
janeiro de 2017 e terminará em dezembro de 2020); 

§ São associados da AMAS para além dos seus 
fundadores, todos quantos queiram aderir livremente a 
essa condição (Quota anual de 10€); 

§ A Direção da AMAS é constituída por 5 elementos 
efetivos e 2 suplentes e cada um deles tem cargos e 
funções atribuídas: 
- Correia Pinto – Presidente 

 Coordenar o órgão; representar a instituição; 
gerir o pessoal técnico; coordenar o 
relacionamento com as famílias das crianças; 

- Helena Neves – Vice-presidente 
 Substituir o Presidente; coordenar a atividade 
pedagógica; gerir o pessoal docente e não 
docente; articular com entidades educativas e 
formativas externas; 

- M.ª José Vasconcelos – Secretária 
 Gerir as instalações e equipamentos; apoiar a 
gestão do pessoal docente e não docente; gerir 
as prestações de serviços de manutenção, 
higiene e segurança; 

- Eugénio Aresta – Tesoureiro 
 Acompanhar a gestão financeira; colaborar na 
gestão pedagógica; 

- Teresinha Fraga – Vogal 

 Acompanhar a prestação de serviços de 
alimentação; colaborar na gestão pedagógica; 

- Eusébio Salgueiro – Vogal (suplente) 
 Apoiar a gestão do pessoal docente e não 
docente, das instalações e equipamentos e das 
prestações de serviços de manutenção, higiene 
e segurança. 

 Os membros dos Órgãos Sociais desempenham as 
suas funções em regime de voluntariado; 

§ A Direção reúne, ordinariamente, 1 vez por mês, em 
regra na primeira segunda-feira, às 10 horas; 

§ A associação reúne em Assembleia Geral, 
ordinariamente, 2 vezes por ano: 
- Em novembro para aprovar o Plano de Atividades 

e o Orçamento para o ano seguinte; 
- Até ao final do mês de março para aprovar o 

Relatório de Atividades e as Contas da Direção em 
relação o ano anterior; 

§ Para além dos Estatutos a associação tem em vigor 
um Regulamento Interno das valências de Creche e 
Jardim-de-infância onde estão definidas todas as 
regras a cumprir no âmbito destas valências; 

§ Este documento será fornecido aos encarregados de 
educação no início do ano letivo; 

§ A AMAS adquiriu o estatuto de IPSS – Instituição 
Particular de Solidariedade Social em outubro de 2004, 
o que lhe permite fazer Acordos de Cooperação com o 
Estado, de que resultam recursos financeiros para 
comparticipar as despesas com o funcionamento das 
suas valências, obter apoio das autarquias locais e 
benefícios de ordem fiscal; 

§ Desde a sua constituição que a AMAS se dedica às 
valências de Creche e Jardim-de-infância; 

§ As instalações da AMAS têm uma capacidade de 
acolhimento para 86 crianças na valência de Creche e 
75 na de Jardim-de-infância; 

§ A AMAS tem em vigor 2 acordos de cooperação com a 
Segurança Social: 
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- Um para apoio ao funcionamento da Creche 
abrangendo 68 crianças; 

- Um para apoio ao funcionamento do Jardim-de-
infância, abrangendo apenas 20 crianças; 

§ Dos acordos de cooperação com a Segurança Social 
resulta um apoio financeiro global calculado com base 
no número de crianças abrangidas pelos mesmos; 

§ Esse apoio financeiro é complementado com 
comparticipações familiares tendo em conta o 
rendimento per-capita do agregado familiar, calculadas 
tendo por base as orientações da Segurança Social; 

§ O valor da comparticipação mensal estabelecida para 
cada família já foi comunicado por carta;  

§ As comparticipações familiares são pagas 11 vezes 
por ano, de Setembro a julho, inclusive; 

§ Todas as crianças estão abrangidas por um seguro de 
responsabilidade civil que cobre os riscos com a sua 
atividade enquanto estiverem sob a responsabilidade 
da instituição. 

 
2. Número de utentes/crianças inscritas para 

2018/2019 
§ Total:     155 crianças 

Creche:      79 crianças 
- BB       10 crianças 
- 1 Ano      26 crianças 
- 2 Anos      43 crianças 
Jardim-de-infância:   70 crianças 
- 3 Anos      32 crianças 
- 4 Anos      24 crianças 
- 5 Anos      14 crianças 

 
3. SERVIÇOS PRESTADOS 

§ A nossa oferta educativa/formativa, sustentada no 
Projeto Educativo e no Plano Anual de Atividades que 
serão dados a conhecer aos Encarregados de 
Educação no início do ano letivo em reunião a realizar 
com as educadoras, inclui: 
- Atividades da responsabilidade das educadoras 

com o apoio das respetivas auxiliares de ação 
educativa e a realizar no período compreendido 
entre as 9h00 e as 16h30; 
 Estas atividades realizam-se, em regra, nas 

nossas instalações, mas podem integrar visitas 
ao exterior envolvente e a outros espaços de 
aprendizagem e/ou de lazer; 

 Os encarregados de educação são chamados 
a participar em algumas atividades com o 
objetivo de as enriquecer e de fortalecer a 
ligação entre o trabalho educativo e pedagógico 
feito pela instituição e pela família; 

 Neste sentido, apelamos à participação de 
todos sempre que solicitados e manifestamos a 
nossa disponibilidade para acolher propostas 
de atividades que permitam atingir esse 
importante objetivo; 

- Atividades desenvolvidas por outros profissionais 
docentes especializados contratados pela 
instituição – Ensino da Música e Xadrez – 
supervisionadas pelas educadoras e a realizar no 
período atrás referido (9h00/16h30); neste ano 
letivo a Atividade Física e Desportiva será 
assegurada pelas educadoras de infância no 
âmbito da atividade curricular; 

- Atividades de enriquecimento desenvolvidas por 
outros profissionais docentes especializados 
contratados pela instituição – Ensino do Inglês, 
Ensino da Informática, Ballet, Capoeira – de 
inscrição e frequência facultativa e a realizar após 
as 16h30: 

 Estas atividades terão uma taxa de frequência no 
valor de 15€/mês/atividade. 

- Para além destas atividades, de inscrição e 
frequência facultativa, colocaremos à disposição 
das crianças no mesmo regime mas dentro do 
período 9h00/16h30, o Ensino da Natação com 
uma taxa mensal de frequência a determinar tendo 
em conta o número de inscrições; 

- No final do ano proporcionaremos às crianças 10 
dias úteis de praia mediante o pagamento de uma 
taxa para comparticipar os custos. 

 
4. RECURSOS HUMANOS – DOCENTES, NÃO 

DOCENTES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
§ Para desenvolver a sua atividade a AMAS tem 30 

colaboradores, distribuídos pelos vários grupos 
socioprofissionais: 
Pessoal do quadro – 30 profissionais: 
- Educadoras de Infância – 10 
- Auxiliares de Ação Educativa – 15 
- Auxiliares de Serviços Gerais – 3 
- Assistentes Administrativas – 2 
Outros profissionais em regime de prestação de 

serviços: 
- Professores – Atividade Física, Ensino da Música e 

Xadrez; 
- Professores – Informática, Ensino do Inglês, Ballet 

e Capoeira; 
- Natação – Matosinhos Sport (piscina municipal de 

S. Mamede de Infesta); 
- Nutricionista – Dr.ª Cristina Barros; 
- Terapia da Fala – Pezinho no Chão; 
- Serviço de refeições – EUREST; 
- Contabilidade – Manuel Dinis; 
- Higiene e Segurança no Trabalho – MEDTRAB; 

§ A AMAS tem ainda acordos de cooperação com outras 
entidades para desenvolver projetos específicos: 
- Com a Câmara Municipal de Matosinhos através 

da Divisão de Educação e Formação – Projeto 
municipal que visa a avaliação das crianças com 4 
e 5 anos de idade com vista à identificação 
precoce e resolução de dificuldades de 
aprendizagem no domínio da leitura e da escrita, 
envolvendo técnicos municipais, as educadoras 
das salas e as famílias; 

- Com a Escola Secundária Abel Salazar – S. 
Mamede de Infesta, projeto de formação na área 
da Animação Sociocultural, envolvendo jovens do 
10.º, 11.º e 12.º ano; 

- Com a ESE – Porto, proporcionando estágio a 
estudantes universitários do curso de Educação de 
Infância. 

 
5. PROFISSIONAIS DOCENTES E NÃO DOCENTES 

QUE PRESTAM FUNÇÕES NA INSTITUIÇÃO E 
SUAS TAREFAS 
§ Direção Pedagógica: 

EI – Cristina Maia; 
§ Creche – 16 profissionais 

Sala BB 
- EI Responsável – Adriana Freitas 
 2 AAE Apoio – Cláudia Dias e Mara Mussagy 
Sala 1A 
- EI Responsável – Adriana Freitas 
 AAE Apoio – Andrea Santos  
Sala 1B 
- EI Responsável – Daniela Mota 
 AAE Apoio – Marta Pena 
Sala 2A 
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- EI Responsável – Sílvia Pereira 
 AAE Apoio – Marta Aguiar 
Sala 2B 
- EI Responsável – Ana Cascais 
 AAE Apoio – Sofia Silva 
Sala 2C 
- EI Responsável – Marlene Vieira 
 AAE Apoio – Conceição Pimenta 
AAE (Polivalente) – Ivone Portela 
ASG Apoio à Creche – Lurdes Tavares 

§ Jardim de Infância – 11 profissionais 
Sala 3A 
- EI Responsável – Alexandra Marques 
 AAE Apoio – Sofia Correia 
Sala 3B 
- EI Responsável – Tânia Raquel 
 AAE Apoio – Luisa Guimarães 
Sala 4A 
- EI Responsável – Carla Teixeira 
 AAE Apoio – Iolanda Pinheiro 
Sala 5A 
- EI Responsável – Bárbara Silva 
 AAE Apoio – Carina Gonçalves 
AAE (Polivalente) – Carlos Gonçalves 
ASG Apoio ao JI – Joaquina Martins 

§ Outros profissionais que apoiam a atividade 
educativa/formativa ou outra: 
- Ana Melo – professora de Atividade Física; 
- Mónica Soares – professora de Música; 
- Ricardo Baganha – professor de Xadrez 
- Daniela Moreira – professora de Ballet; 
- Alan Garcia – professor de Capoeira; 
- João Rodrigues – professor de Informática; 
- Pedro Matos – professor de Inglês 
- Cristina Barros – nutricionista; 
- Marta Paulo e Patrícia Silva – Assistentes 

Administrativas; 
- Isaura Baltazar – rececionista. 

 
6. CALENDÁRIO ESCOLAR E HORÁRIOS 

§ O Calendário Escolar para o ano letivo é o seguinte: 
- Início das atividades – 3 setembro 2018; 
- Termo das atividades – 14 agosto 2019; 
- Interrupções das atividades – 5 de outubro, 1 de 

novembro, 24, 25 e 26 de dezembro de 2018, 1 de 
janeiro, 5 de março, 19 e 25 de abril, 1 de maio, 10, 
20 e 24 de junho e de 15 a 31 de agosto de 2019. 

§ Horários: 
- Acolhimento – a partir das 8h00; 
- Início das atividades – 9h00; 
- Hora limite para acolhimento de crianças no 

período da manhã – 9h15; 
- Hora do almoço: 

Bebes e salas de 1 ano – a partir das 11h00; 
Salas de 2 anos – a partir das 11h30; 
Sala de 3 anos – a partir das 12h00; 
Salas de 4 e 5 anos – a partir das 12h30; 

- Hora do sono: 
Bebes e salas de 1 ano – das 12h00 às 14h30; 
Salas de 2 e 3 anos – das 12h30 às 14h30; 
Salas de 4 e 5 anos – não têm hora do sono; 

- Lanche: 
Bebes e salas de 1, 2 e 3 anos – a partir das 
15h30; 
Salas de 4 e 5 anos – a partir das 16h00; 

- Termo das atividades curriculares – 16h30; 
- Prolongamento – das 16h30 às 19h00. A 

permanência das crianças durante este período 
não terá qualquer custo para as famílias. 

 No entanto está sujeita a inscrição para permitir 
uma gestão adequada dos recursos humanos e a 
organização das atividades de acolhimento das 
crianças. 

§ O cumprimento dos horários de início e termo das 
atividades é fundamental: 
- O incumprimento do horário de entrada causa 

prejuízos para as crianças, uma vez que provoca a 
interrupção das atividades; 

- Só a título excecional e devidamente justificado, 
será aceite a entrada de crianças após a hora 
indicada – 9h15; 

- A recolha das crianças após o termo das atividades 
implica o reforço de meios humanos pelo que só as 
inscritas no prolongamento podem permanecer na 
instituição para além das 16h30; 

- As crianças inscritas no prolongamento devem ser 
recolhidas até às 19h00, impreterivelmente; 

 O não cumprimento destas orientações será objeto de 
chamada de atenção por parte da Educadora, da 
Coordenadora e da Direção podendo dar lugar à 
aplicação de uma penalidade (1€/dia de atraso 
aplicável apenas aos atrasos na recolha da criança no 
termo das atividades). 

§ Alimentação e Higiene Pessoal: 
- Na alimentação das crianças cumpriremos as 

melhores regras de uma alimentação saudável, 
seguindo as orientações da nossa técnica 
especializada e em articulação com as famílias; 

- As ementas serão publicitadas com a devida 
antecedência e para um período de 4 semanas; 

- Solicitamos aos encarregados de educação que 
nos ajudem no cumprimento deste objetivo 
(designadamente na introdução de legumes não 
passados na dieta diária); 

- O leite dos Bebes se for especial, é da 
responsabilidade dos encarregados de educação 
devendo ser entregues devidamente identificados 
com o nome da criança; 

§ Higiene Pessoal: 
- De igual modo incutiremos nas crianças hábitos de 

higiene pessoal – lavar as mãos depois de ir à 
casa de banho; dar descarga nos sanitários; usar 
adequadamente o papel higiénico; lavar as mãos 
antes e após as refeições; escovar os dentes após 
as refeições, etc.; 

- Também aqui solicitamos aos encarregados de 
educação que nos ajudem no cumprimento destes 
objetivos; 

- Sempre que for considerado oportuno a Direção ou 
a Coordenação Pedagógica, por comunicado 
escrito, fará recomendações aos encarregados de 
educação no sentido de fazerem tratamentos anti-
parasitas às crianças; 

- Os toalhetes, as fraldas e os cremes dos Bebes 
são da responsabilidade dos encarregados de 
educação devendo ser entregues devidamente 
identificados com o nome da criança; 

Solicitamos a melhor atenção e o cumprimento destas 
recomendações. 

 
7. RELACIONAMENTO ENTRE A INSTITUIÇÃO E 

OS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
O relacionamento entre a instituição e os pais e 
encarregados de educação pode revestir várias formas: 
§ Para assuntos de natureza administrativa: 

- Os contatos com este objetivo – inscrições, 
renovações, pagamentos, entrega de documentos 
– podem ser feitos pessoal ou telefonicamente 
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junto dos serviços administrativos – Marta Paulo, 
Patrícia Silva; Isaura Baltazar. 

§ Para assuntos de natureza pedagógica: 
- Os contatos com este objetivo – fornecimento e/ou 

recolha de informações sobre a criança – devem 
ser feitos pessoal ou telefonicamente junto da 
Educadora, no dia e no horário indicado para a 
respetiva sala; este dia será dado a conhecer na 
reunião a realizar no início do ano letivo; 

- Em complemento desta dinâmica de comunicação 
haverá uma caderneta que permitirá a troca de 
mensagens entre a família e a educadora da qual 
devem constar todas as informações úteis sobre a 
criança; 

- Com o objetivo de evitar a interrupção das 
atividades educativas, só a título excecional ou por 
motivo de urgência o contato telefónico ou pessoal 
pode ser realizado noutro dia e/ou horário diferente 
do estabelecido; 

- Compete à educadora coordenadora decidir sobre 
a necessidade – oportunidade/urgência – deste 
tipo de solicitações; 

§ Contatos com a Direção Pedagógica ou com a Direção 
da instituição: 
- Sempre que os encarregados de educação 

entenderem necessário podem solicitar o contato 
com a Direção Pedagógica ou com a Direção da 
instituição; 

- Os pedidos de contato com a Direção deverão 
indicar o assunto a tratar para que seja 
convenientemente avaliada a urgência desse 
contato e para que o mesmo seja devidamente 
preparado; 

- No início do ano letivo será recolhido o e-mail dos 
encarregados de educação para que seja esse o 
veículo de informação a privilegiar; 

- Na mesma altura, em cada sala, será eleito um 
encarregado de educação para representar a sala 
na reunião mensal a realizar com a Direção (em 
regra na última 5.ª Feira às 18h30); 

§ As crianças só serão entregues aos pais ou às 
pessoas expressamente indicadas por eles aquando 
da inscrição ou da sua renovação; 

§ A AMAS dispõe de uma página na internet para 
promoção e divulgação da instituição e da sua 
atividade junto da comunidade: 

§ amasipss.pt 
 
8. SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS, 

ENTREGA E RECOLHA DAS CRIANÇAS 
§ As instalações da AMAS têm um sistema de controlo 

de acessos personalizado para cada encarregado de 
educação e ou familiar responsável pela entrega e 
recolha da criança; 

§ Este sistema que funciona entre as 8h00 e as 9h15 e 
das 16h30 às 19h00, está associado a um dispositivo, 
denominado por TAG que o encarregado de educação 
deverá requisitar nos serviços administrativos no início 
do ano letivo (um para cada elemento responsável por 
essa tarefa), que permite a entrada nas instalações 
autonomamente até à porta central de cada espaço de 
acesso às salas; nesse local está instalado um sistema 
de vídeo porteiro que permite a comunicação/interação 
com a sala onde a criança se encontra integrada; 

§ Por razões de segurança este sistema está ainda 
ligado a um sistema que regista em imagem todos os 
movimentos que se verifiquem nos espaços comuns 
desde a porta de entrada; 

§ Fora do horário indicado o acesso às instalações fica 
condicionado ao sistema de intercomunicação com os 
serviços administrativos. 

 
9. OUTRAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES 

§ Assiduidade: 
- As crianças devem cumprir a frequência das 

atividades com assiduidade e pontualidade; 
 Assim, as eventuais ausências devem ser 

devidamente justificadas – em tempo oportuno (no 
próprio dia) – e com documento adequado sempre 
que o motivo seja o de doença; 

- Neste último caso a criança no dia em que retomar 
a frequência deve ser portadora de declaração 
médica que autorize o regresso à frequência; 

- No caso da criança se apresentar com a referida 
autorização mas com necessidade de toma de 
medição, a declaração deverá ser acompanhada 
de cópia da receita e da prescrição médicas, 
devidamente identificadas; 

- Se a criança adoecer na instituição, os pais serão 
imediatamente informados, sem prejuízo da 
tomada de medidas que a situação em concreto 
determine; 

§ Vestuário e higiene pessoal: 
- No sentido de criar as condições adequadas ao 

desenvolvimento das atividades educativas as 
crianças deverão usar roupas e calçado prático; 

- Ainda com o mesmo objetivo todas as crianças 
devem usar a bata/modelo da instituição; 

- Neste sentido serão fornecidas a cada criança 
(com exceção dos bebes) duas batas na primeira 
semana de atividades do ano letivo; 

- O pagamento do custo das batas será efetuado 
conjuntamente com a prestação do mês de 
outubro; 

- Não será permitida a frequência das atividades 
sem o uso da bata. Sempre que se verifique a sua 
falta a instituição fornecerá uma bata em regime de 
empréstimo, competindo ao encarregado de 
educação a sua devolução à instituição depois de 
lavada; 

- Todas as crianças devem ter, na instituição, uma 
muda de roupa devidamente identificada; 

§ Posse de brinquedos pessoais: 
- As crianças não devem trazer para a instituição 

brinquedos pessoais; 
§ Pagamento das comparticipações familiares: 

- As comparticipações familiares devem ser pagas 
no primeiro dia útil de cada mês; 

- Excecionalmente pode ser ultrapassado este dia 
com limite no último dia útil antes do dia 10; 

- O incumprimento do prazo de pagamento 
determinará a aplicação de uma penalização de 1€ 
por cada dia de atraso, contado a partir do dia 11 
do mês, inclusive; 

- O atraso no pagamento por período superior a 15 
dias determina a suspensão da frequência; 

- O valor da comparticipação mensal pode ser 
reduzido em 10%, no caso de ausência da criança 
por motivo de doença devidamente comprovada 
por um período superior a 15 dias seguidos, e 
desde que a ausência seja comunicada até às 10 
horas do primeiro dia de ausência; o período de 15 
dias só começará a contar desde o dia da 
comunicação; 

 A redução a que houver lugar nos termos do ponto 
anterior só produzirá efeito no mês imediato ao do 
termo do período de ausência. 
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RENOVO O AGRADECIMENTO EM NOME DA DIREÇÃO 
DA AMAS, PELA CONFIANÇA DEMONSTRADA NA 
NOSSA INSTITUIÇÃO PARA CUMPRIR ESTA TAREFA 
TÃO IMPORTANTE DE VOS APOIAR NO PROCESSO 
EDUCATIVO/FORMATIVO DAS VOSSAS CRIANÇAS 

TUDO FAREMOS PARA NÃO FRUSTRAR AS VOSSAS 
EXPETATIVAS 
UM BOM ANO PARA TODOS

 


