
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

INTERNO 

SALA DE ESTUDO 

SOCIAL 



 

ART. 1º 

Objeto 

O presente regulamento tem como objetivo estabelecer as normas e procedimentos de 

funcionamento da Sala de Estudo Social da Associação Cultural e de Apoio Social S.C.Cruz – 

IPSS.  

 

ART. 2º 

Local de Funcionamento 

A Sala de Estudo Social funciona nas instalações da Associação Cultural e de Apoio Social do 

Sporting Clube da Cruz – IPSS, na Rua Costa Cabral  1767  4200-228 Porto.  

 

ART. 3º 

Objetivos 

1. Constituem objetivos da Sala de Estudo Social: 

 a) Permitir a cada criança, através da participação na vida em grupo, a oportunidade da 

sua inserção na sociedade; 

 b) Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança, por forma de 

ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada um; 

 c) Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento, em ordem de 

uma valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio. 

 

2. Para a prossecução dos objetivos referidos, compete à Associação: 

 a) Garantir o ambiente físico adequado, proporcionando as condições para o 

desenvolvimento das atividades, num clima calmo, agradável e acolhedor. 

 b) Proporcionar uma vasta gama de atividades integradas num projeto de animação sócio-

cultural em que as crianças possam escolher e participar livremente, considerando as 

características dos grupos e tendo como base o maior respeito pela pessoa. 

 c) Manter um estreito relacionamento com a família, estabelecimento de ensino e a 

comunidade, numa perspetiva de parceria, tendo em vista a partilha de responsabilidade a vários 

níveis. 

 

 



 

ARTIGO 4º 

Critérios de Admissão 

 
1. São condições básicas para admissão na Sala de Estudo Social:  

 a) A criança/jovem frequentar o 2º ou o 3º ciclo do ensino básico regular; 

 b) O Encarregado de Educação ser sócio da Associação. 

 

2. Após concordância das famílias com os princípios, valores e normas regulamentares da 

instituição, a prioridade nas admissões far-se-á de acordo com a seguinte ordem de critérios: 

 a) Crianças que tenham frequentado no ano transato a instituição e que tenham exercido 

a renovação de matrícula;  

 b) Crianças atletas do Sporting Clube da Cruz; 

 c) Tratar-se de crianças que possuam irmãos que já frequentem a instituição; 

 d) Avaliação das necessidades socioeconómicas da família tendo em conta que o serviço 

prestado seja a resposta mais adequada às necessidades das crianças; 

 f) A não existência de dívidas à instituição. 

 

ARTIGO 5º 

Selecção e priorização das candidaturas 
 

1. A organização dos processos de inscrição e renovação é da competência da Direção. 

2. As inscrições serão aceites durante todo o ano e as consequentes admissões serão efectuadas 

sempre que existam vagas. 

3. O pedido de inscrição é efetuado através do preenchimento da ficha de inscrição própria 

fornecida pela Instituição que será arquivada por ordem de chegada. Este impresso constitui parte 

integrante do processo de cliente. Esta ficha será devidamente preenchida, datada e assinada pelo 

encarregado de educação da criança. 

4. Feita uma primeira triagem administrativa de acordo com as normas de inscrição em vigor e se 

selecionada, a família será contatada para realizar uma entrevista de pré diagnóstico, no sentido 

de apurar as reais necessidades e expetativas. 

5. No sentido de garantir total transparência de critérios de admissão, e no caso de a lotação 

máxima estar atingida, será criada uma lista de espera, por ordem de pré-inscrição e respeitando 

os critérios de admissão definidos. O encarregado de educação será contactado sempre que houver 

vaga. 



 

ARTIGO 6º 

Documentos a apresentar para Inscrição 
 

1. Para efeitos de inscrição, os responsáveis pela criança deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

 a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e atualizada; 

 b) Declaração de IRS do agregado familiar do ano civil anterior; 

 c) Recibos de vencimento do agregado familiar (quando aplicável); 

 d) Declaração do fundo de desemprego (quando aplicável);  

             e) Documentos comprovativos de despesas fixas anuais;   

 f) Cartão de cidadão do encarregado de educação; 

 g) Cartão de cidadão da criança/jovem; 

 h) Proposta de sócio devidamente preenchida. 

 

 

2. Compete à Direção decidir os sobre os valores de renovação, inscrição, jóia e quota de sócio, 

sendo os mesmos revistos e atualizados todos os anos letivos. 

 

ARTIGO 7º 

Compromisso de atualização de dados 

1. Os encarregados de educação comprometem-se a comunicar imediatamente à Direção todas as 

alterações que se venham a verificar nos dados previamente fornecidos e que respeitem a si 

próprios ou às crianças sob sua tutela. 
 

ARTIGO 8º 

Processo Individual da criança 

1. No processo individual de cada criança deverão constar os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição; 

b) Ficha de Cálculo da mensalidade; 

c) Fotocópia do IRS e recibos de vencimento; 

d) Documentos comprovativos de despesas fixas anuais; 

e) Para além destes documentos devem constar ainda: 

1) Declaração de autorização para filmar/fotografar a criança, no âmbito das 

atividades desenvolvidas pela Associação Cultural de Apoio Social do Sporting Clube 

da Cruz – IPSS, assinada pelo encarregado de educação. 



 
2) Declaração de autorização para visitas, passeios, ou outras atividades 

lúdicas/pedagógicas que possam vir a ser realizadas pela Associação Cultural de 

Apoio Social do Sporting Clube da Cruz – IPSS. 

3) Tomada de conhecimento dos regulamentos da Associação Cultural de Apoio 

Social do Sporting Clube da Cruz – IPSS. 

ARTIGO 9º 

Direitos e Deveres dos Encarregados de Educação 
 

1. Constituem direitos dos encarregados de educação os seguintes: 

 a) Ser informado sobre o desenvolvimento do seu educando; 

 b) Ser informado sobre as normas e regulamentos que lhe digam respeito relativamente à 

valência frequentada pelo seu educando; 

 c) Ver respeitada a sua intimidade e privacidade; 

 d) Colaborar, quando solicitado, no estabelecimento de estratégias que visem a melhoria 

do desenvolvimento do seu educando; 

 e) Autorizar ou recusar a participação do seu educando em atividades a desenvolver pela 

instituição fora das suas instalações; 

 f) Contactar a instituição sempre que o desejar; 

 g) Enquanto sócio participar no desenvolvimento das assembleias gerais da instituição; 

 h) Sugerir ou reclamar, verbalmente ou por escrito, sobre os serviços prestados. 

 

2. Constituem deveres dos encarregados de educação os seguintes: 

 a) Providenciar o contato regular direto para receber e prestar informações sobre o 

desenvolvimento do seu educando. Este tópico inclui verificar regularmente os cadernos diários 

e acompanhar os trabalhos de casa do seu educando.  

 b) Informar o pessoal técnico e a Instituição, solicitando reserva de divulgação se assim 

o entender, de todas as informações sobre as condições de saúde e características de 

comportamento do seu educando desde que não envolvam riscos para o bem-estar do mesmo ou 

dos outros; 

 c) Colaborar com o pessoal técnico na resolução de problemas referentes ao seu 

educando, apoiando-o no sentido da melhor integração e adaptação da criança à Instituição. Este 

tópico inclui verificar regularmente as mensagens da Associação através das cartas enviadas ou 

outros meios de comunicação, comparecer na Associação sempre que solicitado 

 d) Proceder ao pagamento atempado (até dia 8 do mês em questão) das comparticipações 

familiares fixadas para a frequência do estabelecimento; 



 
 e) Cumprir o horário da Instituição assim como conhecer, respeitar e fazer cumprir as 

demais normas do regulamento interno; 

 f) Interessar-se pelo constante crescimento e melhoria dos serviços prestados pela 

Associação e zelar pelo prestígio da instituição dentro da comunidade e fora dela;  

 g) Assumir a responsabilidade pelas atitudes e comportamentos dos seus educandos, 

nomeadamente indemnizar a Associação relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu 

educando.  

 

ARTIGO 10º 

Orientações e apresentação de Rendimentos 
 

1. A frequência na Sala de Estudo da Associação Cultural e de Apoio Social S.C.Cruz – IPSS 

implica o pagamento de uma comparticipação familiar. 

2. A comparticipação familiar adota a modalidade de comparticipação familiar escalonada em 

função dos rendimentos dos agregados familiares, cabendo à Direção as formas de comprovação 

dos rendimentos que determinarão os escalões mediante os quais serão fixadas as 

comparticipações familiares. 

3. Perante estas orientações é criada a tabela de comparticipações familiares, sendo afixada nos 

locais adequados para a mesma e bem visível. 

4. Para cumprir o disposto deste artigo, deverão as famílias, consoante a sua necessidade 

(inscrição ou renovação) fazer prova dos seus rendimentos, através da apresentação do IRS do 

agregado familiar. 

6. A recusa ou não apresentação atempada dos documentos necessários e exigidos para efeitos de 

determinação do escalão a aplicar, determinarão a aplicação obrigatória do escalão mais elevado. 

Os pais que optarem por esta modalidade preenchem uma declaração, responsabilizando-se pela 

não entrega de documentos. 

7. Sempre que um dos elementos do agregado familiar seja trabalhador por conta 

própria/independente/sociedade por quotas/ a recibo verde/com anexo B, o utente fica obrigado 

ao pagamento do escalão máximo, ainda que tenha apresentado a declaração de IRS. 

8. Não serão aceites revisões de mensalidades durante o ano lectivo excepto em casos de extrema 

necessidade. 

9. Nos casos em que a admissão não coincida com o início do mês, será observado o seguinte: 

a) Pagamento da mensalidade completa se esta se verificar até ao dia 15 



 
b) Desconto de 50% da mensalidade se esta se verificar após o dia 15. 

 

ARTIGO 11º 

Comparticipação Familiar 
 

1. A comparticipação Familiar é determinada, em regra, antes do início de cada ano lectivo, de 

forma proporcional ao rendimento do agregado familiar. Esta comparticipação é determinada com 

base nos seguintes escalões de rendimentos per capita, indexados ao Salário Mínimo Mensal. 
 

Escalões de Rendimento Escalões de Capitação Comparticipação a pagar 

1º  Até 145,50€ 25€ 

2º  De 145,50€ a 242,50€ 30€ 

3º  De 242,50€ a 339,50€ 35€ 

4º  De 339,50€ a 485,00€ 40€ 

5º  De 485,00€ a 727,50€ 45€ 

6º  Mais de 727,50€ 50€ 

 

2. As mensalidades serão calculadas com base no apuramento per capita do agregado familiar, 

através da seguinte fórmula: 

 

R = RF – D / N 

 

R = Rendimento per capita 

RF = Rendimento mensal ilíquido do agregado familiar 

D = Despesas fixas mensais 

N = Número de elementos do agregado familiar 

 

Agregado Familiar 

“Entende-se por agregado por agregado familiar, o conjunto de pessoas ligadas entre si por 

vínculo de parentesco, casamento, afinidade ou outras situações assimiláveis, desde que vivam 

em economia comum.” 

 

Rendimento ilíquido 

“O valor do rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o duodécimo da soma dos 

rendimentos anualmente auferidos a qualquer título, por cada um dos seus elementos”. 

 

Despesas fixas anuais 

Consideram-se despesas mensais fixas do agregado familiar: 



 
a) O valor da renda de casa ou de prestação mensal devida pela aquisição de habitação própria; 

b) As despesas com a aquisição de medicamentos de uso continuado, em caso de doença crónica. 

 

ARTIGO 12º 

Pagamento das Mensalidades 
 

1. Todas as mensalidades deverão ser pagas até ao dia 8 do mês a que digam respeito, diretamente 

na secretaria da Sala de Estudo da Associação Cultural e de Apoio Social S.C.Cruz – IPSS ou 

através de transferência bancária para a conta da Associação. Caso o limite do dia de pagamento 

da respetiva mensalidade seja ultrapassado esta será agravada com a obrigação de pagamento 

adicional de uma taxa no valor de 1€ por dia de mora. 

2. O NIB para transferência bancária pode ser solicitado na secretaria da Associação. Uma vez 

efetuado o pagamento por transferência bancária, ficam os utentes/famílias obrigados a enviar 

comprovativo de pagamento identificado no prazo máximo e indicado no ponto anterior. 

3. A verificação de mora no pagamento para além do dia 8 do mês seguinte suspende a frequência 

da criança na instituição até efetiva regularização, podendo vir até mesmo a implicar a anulação 

da matrícula. Esta situação será sempre dada a apresentação à Direção para efeitos de eventual 

revogação do direito de frequência. 

4. Verificada a situação de incumprimento do ponto anterior, poderá a Direção interpolar uma 

ação judicial para cobrança da dívida. 

5. No caso de dificuldades temporárias na satisfação do pagamento das mensalidades, deverão os 

pais ou encarregados de educação contactar a Associação e expor a situação dos motivos de tais 

dificuldades, bem como as suas perspetivas de amortização da dívida. A Direção terá 

conhecimento e analisará cada caso e da decisão tomada será dado conhecimento ao interessado. 

6. Sempre que um encarregado de educação queira rescindir a inscrição referente à frequência da 

criança, deverão fazê-lo por escrito, com o mínimo de 30 dias de antecedência. Caso não cumpram 

o prazo estabelecido terão de liquidar a mensalidade do mês seguinte, ou, no caso de não haver 

informação da mesma, a comparticipação continuará a ser exigida até ao momento em que a 

Direção tome conhecimento formal da desistência. 

7. Se a criança faltar consecutivamente por um período superior a um mês sem justificação válida, 

considerar-se-á desnecessária a sua frequência na valência, podendo o seu lugar ser eventualmente 

preenchido por outra criança em lista de espera. 

 



 

ARTIGO 13º 

Deveres dos Alunos 

1. Respeitar as instruções da Diretora, dos professores e dos voluntários;  

2. Participar nas explicações e outras atividades de forma correta; 

3. Respeitar os outros alunos; 

4. Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e 

espaços da Associação, fazendo correto uso dos mesmos; 

5. Ser assíduos, pontuais e empenhados no cumprimento de todos os seus deveres, no âmbito 

das atividades escolares; 

6. Entrar e sair das instalações da Associação de forma ordeira;  

7. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da Associação, não 

praticando quaisquer atos violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, 

que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos colegas, professores ou 

voluntários; 

8. Prestar auxílio e assistência aos colegas de acordo com as circunstâncias de perigo para a 

integridade física e psicológica dos mesmos;  

9. Respeitar a propriedade dos bens de todos os frequentadores da Associação; 

10. Permanecer na Sala de Estudo durante o seu horário, salvo autorização escrita dos pais ou 

encarregado de educação;  

11. Cuidar da sua higiene pessoal; 

12. Cumprir as regras de bom funcionamento em todos os espaços;  

13. Deixar a sala limpa e arrumada; 

14. Fazer os trabalhos pedidos e participar ativamente nas tarefas propostas;  

15. Não utilizar os telemóveis ou outros equipamentos multimédia durante a sessão de estudo. 

Após o estudo a sua utilização só é permitida com autorização superior; 

16. Não comer nem beber durante a sessão de estudo.  

 



 

ARTIGO 14º 

Consequências do não cumprimento das normas pelos alunos 

1. Quando se verifica o não cumprimento das normas, devem ser aplicadas sanções, 

tendo em conta os seguintes princípios:  

a) As sanções serão adequadas à faixa etária e às necessidades específicas de 

cada aluno;  

b) As sanções deverão refletir o grau de gravidade do comportamento e ter 

em consideração a frequência e a duração do comportamento 

desadequado;  

c) As sanções serão sempre aplicadas com um propósito educativo, no 

sentido de construir uma mudança comportamental;  

d) Os comportamentos desadequados não serão ignorados e serão objeto de 

atuação.  
 

2. A resposta às situações de indisciplina está organizada em três níveis. Os 

procedimentos a adotar são diferenciados de acordo com a sua gravidade:  
 

a) Ligeiras – Grau 1 

b) Graves – Grau 2  

c) Muito graves – Grau 3  

Grau Comportamento Sanção 

Um 

(ligeiro) 

-Atraso;  

-Intervir frequentemente de forma 

despropositada; 

-Conversar/brincar durante o estudo; 

-Levantar-se sem autorização; 

-Provocar os colegas; 

-Sujar o espaço de estudo. 

-Comunicação ao encarregado de educação;  

-Trabalho comunitário na Associação 

(limpeza, arrumação…) 

-Escrever uma carta com a 

descrição/justificação do sucedido 

-Pedido de desculpas aos envolvidos.  

Dois 

(Grave) 

- Reincidência das infrações ligeiras; 

- Usar linguagem imprópria;  

- Não respeitar as ordens; 

-Usar qualquer meio multimédia sem 

autorização;  

- Participar e lutas e gritarias; 

- Provocar conflitos verbais e/ou físicos;  

- Faltas sucessivas, e sem justificação.  

-Comunicação ao encarregado de educação;  

-Trabalho comunitário na Associação 

(limpeza, arrumação…) 

-Escrever uma carta com a 

descrição/justificação do sucedido 

-Pedido de desculpas aos envolvidos;  

-Contrato de comportamento;  

-Suspensão de momentos de convívio.  

Três 

(Muito 

Grave) 

- Reincidência das infrações graves;  

- Recusa no cumprimento de qualquer uma 

das sanções aplicadas;  

- Roubo/furto;  

- Ofensas verbais, ameaças ou intimidação;  

- Violência física ou humilhação;  

- Destruição da propriedade pessoal.  

- Comunicação ao encarregado de educação;  

-Trabalho comunitário na Associação 

(limpeza, arrumação…) 

-Escrever uma carta com a 

descrição/justificação do sucedido 

-Pedido de desculpas aos envolvidos;  

- Contrato de comportamento;  

-Suspensão de momentos de convívio com 

os colegas. 



 

Caso não haja mudança no comportamento após as sanções, o aluno será suspenso 

de forma permanente. 

 

ARTIGO 15º 

Atividades extracurriculares  
 

1. As crianças inscritas na Sala de Estudo Social têm a possibilidade de frequentar atividades 

extracurriculares e atividades em época de férias letivas de forma gratuita, desde que com 

inscrição prévia. 

2. As crianças interessados em participar nas atividades das férias e/ou atividades 

extracurriculares, devem ser inscritas durante o período de inscrições, a ser publicitado 

oportunamente, através do preenchimento de formulário próprio que deverá ser entregue na 

Secretaria da Associação. As inscrições devem ser efetuadas diretamente pelos Pais/Encarregados 

de Educação. 

3. As vagas existentes serão preenchidas obedecendo à ordem de chegada da inscrição. 

4. O incumprimento injustificado do dever de assiduidade, nomeadamente faltas consecutivas 

por mais de três aulas, bem como o incumprimento continuado de horários ou de orientações dos 

Responsáveis, pode levar à exclusão da criança das atividades em causa.  

 


