REGULAMENTO
revisto a: 13 SETEMBRO 2021
O presente regulamento poderá sofrer alterações a qualquer
momento sendo que a sua leitura, não dispensa a sua consulta no
site www.tobekid.com, onde o mesmo estará sempre actualizado
ou, sempre que solicitado, o envio poderá ser feito por e-mail.

info@tobekid.com
www.tobekid.com
91 820 38 76
www.facebook.com/tobekid
www.instagram.com/to_be_kid
Alameda Quinta de Santo António, 5F
Parque dos Príncipes | Telheiras | 1600-675 Lisboa

REGULAMENTO
1) OBJECTIVO:
A To be Kid tem como objectivo proporcionar
momentos
inesquecíveis
de
brincadeira
e
aprendizagem
a
crianças
com
idades
compreendidas entre os 18 meses (ou a partir do
momento em que a criança tenha adquirido a marcha
de forma independente) e os 10 anos.

CLUBE KID (Ateliers de Férias Escolares): .
A inscrição é feita mediante o preenchimento de uma
ficha de inscrição em formato PDF editável, o
pagamento de 50% do valor total a pagar e o envio
de cópias dos seguintes documentos:
- Cartão de cidadão da criança
- Cartão de cidadão do Enc. de Educação

2) SERVIÇOS DISPONÍVEIS
CLUBEminiKID: Serviço disponível para um mínimo
de 2 crianças/turno com idades compreendidas
entre os 18 meses (ou a partir do momento em que a
criança tenha adquirido a marcha de forma
independente) e os 4 anos.

a) Fichas de Inscrição
Na ficha de inscrição deverá constar um número de
telefone e um contacto adicional que estejam sempre
disponíveis para contacto em caso de necessidade,
bem como os nomes completos das pessoas
autorizadas a recolher a criança na To be Kid com
respectivo número do documento de identificação.

CLUBE KID: Serviço disponível para um mínimo de
5 crianças / turno, com idades compreendidas entre
os 3 e os 10 anos.
3) INSCRIÇÕES E PREÇOS:
CLUBEminiKID:
A inscrição é feita mediante o preenchimento de uma
ficha de inscrição em formato PDF editável e o envio
de cópias dos seguintes documentos:
- Cartão de cidadão da criança
- Cartão de cidadão do Enc. de Educação
O mínimo de participação são 3 vezes por semana e
a informação dos dias de frequência, tem que ser
comunicada por e-mail ou por whatsapp a partir do
momento em que o planeamento é enviado e até às
15h da sexta feira anterior à frequência, juntamente
com o comprovativo de pagamento.
A semana é considerada de segunda a sexta feira
não sendo possível passar dias para a semana
seguinte uma vez que o nosso seguro é semanal.
No CLUBEminiKID não existe obrigatoriedade de
frequência nem taxa de inscrição. Em situações em
que a criança seja presença assídua semanal e
pretenda garantir a sua vaga após um período de
interrupção (motivo de férias, ou outro), deverá haver
lugar ao pagamento de uma taxa de 20€ por cada
semana de ausência. Este valor deverá ser pago
assim que fôr comunicada à To be Kid a intenção de
interrupção com indicação das datas desta ausência.
Na ausência do pagamento, a To be Kid assumirá
que a vaga fica livre, não garantido a mesma no
regresso da criança.

b) Preços:
Preços disponíveis em publicações nas redes sociais,
no site www.tobekid.com ou sempre que solicitado.
O pagamento deverá ser feito no ato da inscrição.
c) Desistências:
CLUBEminiKID: Não será devolvido qualquer valor
nem serão possíveis trocas por quaisquer outros
dias, em caso de falta da criança.
CLUBE KID: As faltas de frequência não têm
qualquer reembolso dos valores já pagos. O valor
pago com a inscrição (50%) não será devolvido em
caso de desistência. Haverá apenas a possibilidade
de trocar a semana em que a criança está inscrita por
outra, caso ainda haja vagas para a semana
pretendida e dentro do mesmo Atelier.
d) Devolução de valores pagos
Qualquer valor pago quer referente ao CLUBEminiKID
quer CLUBE KID, só será devolvido se por algum
motivo de força maior, a To be Kid tiver que encerrar
portas.
4) PAGAMENTO:
O pagamento pode ser efetuado em numerário,
MBWay (918203876) ou através da opção
“Pagamento de Serviços” (nesta última opção é
obrigatório o envio do comprovativo para
info@tobekid.com), para :
Entidade: 21 312
Referência: 106 292 234
Valor: conforme opção escolhida
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CLUBEminiKID: O pagamento deverá ser feito até às
15h da 6ªfeira anterior à semana de frequência e a partir
do momento que o planeamento é enviado e
divulgado.
CLUBE KID (ateliers de férias): O pagamento de
50% deverá ser feito no ato da inscrição e os restantes
50% de cada semana até às 15h00 da sexta feira
anterior à frequência.
5) SEGURO:
Todos os participantes estarão abrangidos por um
seguro de Acidentes Pessoais da Allianz com a
apólice nº205846902. O nome completo, nº de
contribuinte e data de nacimento de cada criança é
enviado para a seguradora na sexta feira anterior à
semana em que está inscrita para que o seguro seja
accionado à primeira hora de cada segunda feira.
6) FUNCIONAMENTO
a) Autorizações para recolha da criança
As crianças só poderão sair acompanhadas pela/o
Encarregada/o de Educação ou aquelas pessoas que
na ficha de inscrição foram indicadas para esse fim. A
pessoa que recolher a criança tem que se fazer
acompanhar pelo cartão de cidadão físico. Só este
documento é aceite como forma de identificação.
Não serão aceites fotocópias, fotografias nem
documentos digitais (imagem no telemóvel ou
semelhantes).
Se existir necessidade em acrescentar nomes à
listagem de autorizações, esta comunicação terá que
ser feita presencialmente pela/o Encarregada/o de
Educação. Em caso algum serão aceites telefonemas,
mensagens, e-mails ou video-chamadas.
b) Comunicações
e) Qualquer outra comunicação diferente da anterior
(ponto 6a) poderá ser feita por e-mail ou Whatsapp.
c) Grupo de Whatsapp
A partir do primeiro dia de frequência, a To be Kid
criará para cada criança, um grupo no Whatsapp
com no máximo 3 contactos que são indicados
pela/o Encarregada/o de Educação na altura da
inscrição. Este grupo servirá para partilha de fotos,
inscrições semanais no CLUBEminiKID, informações,
comunicações, partilha de planeamentos, envios de
comprovativos de pagamento, etc

d) Registo Fotográfico
Durante as actividades desenvolvidas na To be Kid,
irão ser recolhidas imagens que serão partilhadas via
Whatsapp através de um grupo criado nesta
aplicação para o efeito. Nestas fotos não está
preservada a identidade das crianças.
Nas fotograficas divulgadas nas redes sociais e site
da To be Kid, a identidade da criança será sempre
preservada.
CLUBEminiKID: Para que a partilha de fotografias
seja possível, é necessário o preenchimento da
Autorização para registo fotográfico que é enviada
inicialmente com a ficha de inscrição.
CLUBE KID: Para que a partilha de fotografias seja
possível, é necessário assinalar na ficha de inscrição
essa vontade no campo existente para o efeito.
e) A criança deverá ter um calçado de uso exclusivo
na To be Kid, preferencialmente lavavéis (crocs),
admitindo-se o uso de meias antiderrapantes.
f) Cada criança terá um cacifo devidamente
identificado e que está localizado à entrada da To be
Kid. Os cacifos estão devidamente higienizados e
são de acesso restrito aos membros da equipa To be
Kid. Apenas podem conter o indispensável.
g) Deverão existir duas mudas de roupa lavadas na
To be Kid. Se a criança usar fralda, deverá ser
deixado um pacote de fraldas fechado, toalhitas e
creme muda fraldas se aplicável. Tudo deverá estar
identificado individualmente com o nome da criança.
h) No CLUBEminiKID, o uso de jardineiras deverá ser
evitado de forma a que a muda de fralda seja um
procedimento o mais facilitado possível.
7) PARTICIPANTES:
a) Comportamento:
1) A To be Kid reserva-se o direito de, após prévia
informação e contacto com o encarregado de
educação, cessar a participação de qualquer
criança, caso o seu comportamento prejudique de
forma significativa o normal funcionamento da
atividade.
2) Todos os participantes devem cumprir as
instruções
que
lhe
sejam
dadas
pela
educadora/monitora e/ou auxiliar, assim como
cumprir o descrito no presente regulamento.
regulamento
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b) Actividades:
Os participantes terão acesso a todas as atividades,
salvo por razões de ordem pessoal, técnica ou
indicação do encarregado de educação.
8) OBJECTOS PESSOAIS:
1) Não é permitido trazer para a To be Kid,
brinquedos ou qualquer objeto de valor, à excepção
de crianças em adaptação, caso se justifique.
2) Não nos responsabilizamos pela deterioração da
roupa das crianças.
9) HORÁRIOS:
a) Os horários para cada serviço estão disponíveis
em publicações nas redes sociais, no site
www.tobekid.com ou sempre que solicitado.
Se no final do horário determinado para as
Manhãzitas, Tardezitas ou Ateliers, a criança se
mantiver no espaço, será cobrada uma penalidade
de 25,00€ (vinte e cinco euros) por cada meia hora de
atraso que poderá ser um acumulado da soma de
atrasos em vários dias. A To be Kid poderá
suspender a frequência da criança se os atrasos para
recolher a criança forem recorrentes.
Todos os participantes deverão cumprir os horários
estabelecidos, devendo informar a To be Kid no caso
de necessidade de incumprimento.
10) LOCAL:
a) Interior: O espaço To be Kid situa-se na Alameda da
Quinta de Santo António, 5 F - Parque dos Príncipes,
Telheiras, 1600-675 Lisboa.
b) Exterior:
CLUBEminiKID: as saídas do espaço To be Kid,
serão feitas no limite, até jardim ao lado (máximo 100
metros) e estarão sempre previstas no planeamento
semanal de actividades. Estas saídas só acontecerão
se todos os Enc. de Educação tiverem assinalado na
ficha de inscrição, a autorização para o efeito.
CLUBE KID: as visitas, passeios ou outras saídas
serão sempre divulgadas no planeamento divulgado
antes de cada Atelier de férias escolares.
11) EQUIPA PEDAGÓGICA:
a) A equipa será constituída por:
CLUBEminiKID: Educadora de Infância e 1 ou 2
auxiliares consoante o número de crianças.
CLUBE KID: Entre 2 a 6 Monitoras.

b) Qualquer assunto relacionado com o
funcionamento ou outra questão, deverá ser dirigido
à gerência da To be Kid.
12) SAÚDE:
a) É medida a temperatura à entrada da To be Kid a
todas as crianças (bem como às colaboradoras da To
be Kid ou qualquer outra pessoa que seja
absolutamente necessário entrar no espaço). Em
caso de febre (>37,5º) a entrada será interdita.
b) As crianças não devem ser medicadas antes de
irem para a To be Kid. Qualquer excepção deverá ser
comunicada ao membro da equipa que receber a
criança.
c) Os encarregados de educação têm o dever de
informar sobre antecedentes patológicos e eventuais
alergias, assim como de qualquer restrição alimentar
ou não que a criança possua.
d) Os medicamentos que eventualmente a criança
necessite tomar, acompanhados pela respectiva
prescrição médica, serão entregues ao responsável
que recebe a criança no espaço, devendo os
mesmos estar devidamente identificados com o nome
da criança, com as indicações de administração.
e) Em caso de manifestação de sintomas de doença,
obrigatoriedade de levar a criança ao médico e
solicitar declaração para o regresso.
13) ALIMENTAÇÃO:
CLUBEminiKID: Nas Manhãzitas, a meio da manhã
é servido um pequeno reforço (bolachas, fruta, pão...)
que a To be Kid fornece. Nas Tardezitas a To be Kid
fornece o lanche (iogurte, leite, pão...)
CLUBE KID: Nos Ateliers de férias escolares, a To be
Kid fornece o reforço da manhã e o lanche da tarde.
Os almoços nos Ateliers de Férias Escolares são
fornecidos pela cozinha do Pingo Doce.
14) OMISSÕES:
Todos os casos não previstos, ficarão à consideração
da To be Kid.
15) CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Ao efetuar a inscrição, os encarregados de educação
estarão a aceitar de imediato este Regulamento
Interno que estará sempre disponível para consulta
no site www.tobekid.com.

regulamento
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PLANO DE CONTINGENCIA

Não podemos deixar de relembrar que a To be Kid é um lugar de
afetos, de desenvolvimento, crescimento, partilha, interação e de
práticas pedagógicas, onde a criança e o brincar estão no centro
da ação, pelo que o cumprimento das orientações deverão
respeitar esse enquadramento.

^
PLANO DE CONTINGENCIA
PROCEDIMENTOS TO BE KID
1) É medida a temperatura à entrada da To be Kid a
todas as crianças (bem como às colaboradoras da To
be Kid ou qualquer outra pessoa que seja
absolutamente necessário entrar no espaço). Em
caso de febre (>37,5º) a entrada será interdita.
2) A To be Kid intensificou a aquisição de materiais de
protecção e desinfeção.
3) Uso de máscara, avental e calçado de interior a
tempo inteiro pela equipa To be Kid.
4) À entrada na To be Kid a criança deverá descalçar
os sapatos de rua, e calçar os sapatos de interior.
Haverá à entrada um local destinado à colocação
dos sapatos de rua.
5) A criança deverá desinfectar as mãos com a
solução para o efeito disponibilizada à entrada da To
be Kid. As mãos deverão ficar bem secas para que
não as levem molhadas aos olhos.
6) Pessoas externas: só entram as que forem
estritamente necessárias, com horário agendado,
devidamente protegidas com máscara e protectores
de sapatos e sem se cruzarem com as crianças,
preferencialmente entre as 12h15 e as 14h00 de
segunda a sexta feira.
7) O espaço interior deve ser ocupado na sua
totalidade, maximizando o distanciamento.
8) O espaço ao ar livre, no jardim junto à To be Kid
será sempre privilegiado. Nas saídas ao exterior, os
sapatos de rua serão calçados. No regresso, os
procedimentos descritos nos pontos d) e e) são
repetidos.
9) Haverá grupos de brinquedos e jogos que serão
colocados à disposição das crianças em sistema de
rotatividade, de forma a permitir a higienização dos
mesmos em vários momentos do dia.

10) Serão promovidas actividades pedagógicas
criativas, evitando desta forma tempos demasiado
longos de brincadeira livre, potenciadores de partilha
de brinquedos e contacto físico.
11) Iremos assegurar sempre que possível que as
crianças não partilham objectos. Todos os
brinquedos não laváveis e os dispensáveis foram
removidos do espaço e a limpeza e desinfeção de
todos os outros é constantemente reforçada.
l12) Instruções de jogos ou de actividades planeadas
estarão sempre plastificadas para permitir a sua
higienização.
13) Iremos garantir material individual necessário para
cada actividade.
14) As roupas sujas serão de imediato colocadas
num saco de plástico, fechado e entregues ao adulto
que fôr recolher a criança.
15) A higienização das mãos será feita o maior
número de vezes possível.
16) A higienização de todas as superfícies será feita o
maior número de vezes possível. As louças sanitárias
serão desinfectadas antes e depois de cada
utilização, assim como as torneiras. O espaço será
totalmente desinfectado ao final de cada dia.
17) A equipa To be Kid deverá evitar objectos
pessoais (brincos, pulseiras ou anéis) e devem andar
preferencialmente com o cabelo preso.

NOTA: Estas medidas podem ser ajustadas acordo
com as boas práticas que a direcção da To be Kid
considerar mais adequadas e/ou com indicações das
Entidades de Saúde Pública competentes.
plano
^
contingencia
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PLANO DE CONTINGENCIA
PROCEDIMENTOS PARA AS FAMILIAS
1) As crianças devem ser entregues e recolhidas à
porta da To be Kid, no exterior, não sendo permitida
a entrada, a qualquer pessoa, além das crianças e
elementos da equipa To be Kid.
2) O adulto que entrega a criança ou a vem buscar,
terá de cumprir a etiqueta respiratória e ter uma
máscara colocada bem como as mãos
desinfectadas.
3) A entrega e o retorno da criança à família, deve ser
breve, feita apenas por uma pessoa, reduzindo o
mais possível a permanência dos adultos à entrada
da To be Kid e sempre com o distanciamento mínimo
de 2 metros.
4) O número de pessoas autorizadas a entregar e
recolher cada criança, deve ser o mínimo possível.

10) Cada criança terá um cacifo devidamente
identificado e que está localizado à entrada da To be
Kid. Os cacifos estão devidamente higienizados e
são de acesso restrito aos membros da equipa To be
Kid. Apenas podem conter o indispensável.
11) A criança deverá ter um calçado de uso exclusivo
na To be Kid, preferencialmente lavavéis (crocs),
admitindo-se o uso de meias antiderrapantes.
12) Deverão existir duas mudas de roupa lavadas na
To be Kid. Se a criança usar fralda, deverá ser
deixado um pacote de fraldas fechado, toalhitas e
creme muda fraldas se aplicável. Tudo deverá ser
entregue dentro de um saco de plástico ou mochila
plastificada e cada ítem tem de estar identificado
individualmente com o nome da criança.

5) Para a frequência na To be Kid, a criança deverá
encontrar-se em plenas condições de saúde. Não se
acolhem crianças com qualquer sintoma doença
principalmente febre, tosse, dores de garganta e
diarreia.
6) As crianças não devem ser medicadas antes de
irem para a To be Kid. Qualquer excepção deverá ser
comunicada ao membro da equipa que receber a
criança.
7) A administração de medicação dentro do horário
de frequência da criança na To be Kid, deverá ser
acompanhada por prescrição médica.
8) Em caso de manifestação de sintomas de doença,
obrigatoriedade de levar a criança ao médico e
solicitar declaração para o regresso.
9) Em caso de um elemento do agregado familiar ter
estado em contacto com alguém infectado pelo vírus
Covid-19, a To be Kid deverá ser informada e a
criança não deverá frequentar a To be Kid.

NOTA: Estas medidas podem ser ajustadas acordo
com as boas práticas que a direcção da To be Kid
considerar mais adequadas e/ou com indicações das
Entidades de Saúde Pública competentes.
plano
^
contingencia
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