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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.
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REGULAMENTO CLUBEminiKID
1) OBJECTIVO
O CLUBEminiKID da To be Kid tem como objectivo principal 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 4 anos. Este serviço está disponível para um mínimo de 5
crianças/turno (Manhãzita ou Tardezita) e assume-se como um serviço complementar de apoio à família.
,
2) EQUIPA PEDAGoGICA
A equipa é constituída por uma Educadora de Infância e uma ou duas auxiliares consoante o número de crianças e as
suas necessidades específicas. Qualquer assunto relacionado com o funcionamento ou outra questão, deverá ser
dirigido à gerência da To be Kid.
3) LOCAL
a) O espaço To be Kid situa-se na Alameda da Quinta de Santo António, 5 F - Parque dos Príncipes, Telheiras,
1600-675 Lisboa.
B) As saídas do espaço To be Kid, serão feitas no limite, até jardim ao lado (máximo 100 metros de distância) e estarão
sempre previstas no planeamento semanal de actividades. Estas saídas só acontecerão se todos os Encarregados de
Educação tiverem assinalado na ficha de inscrição, a autorização para o efeito.
,
4) HORaRIOS
a) O horário de funcionamento das Manhãzitas é das 8h30 às 12h00. As Tardezitas decorrem entre as 14h30 e as
18h00.
B) A recepção/acolhimento das crianças é realizado entre as 8h30 e as 9h30 nas Manhãzitas e, no caso das Tardezitas,
entre as 14h30 e as 16h00, salvo situações excepcionais.
C) A recolha das crianças é feita entre as 11h45 e as 12h00 nas Manhãzitas e, no caso das Tardezitas, entre as 17h45
e as 18h00.
D) Se no final do horário determinado para as Manhãzitas ou Tardezitas, a criança se mantiver no espaço, será cobrada
uma penalidade após 5 minutos de tolerância (12h05 e 18h05). A To be Kid poderá suspender a frequência da criança
se os atrasos forem recorrentes.
E) Todos os participantes deverão cumprir os horários estabelecidos, devendo informar a To be Kid no caso de
necessidade de incumprimento.
5) FUNCIONAMENTO
5.1) PARTICIPANTES
a) O mínimo de participação são 3 vezes por semana e a informação dos dias de frequência, deve ser comunicada por
whatsapp (918203876) até às 17h00 do dia em que o planeamento de actividades é enviado (às 5ªs feiras de manhã,
salvo situações excepcionais) juntamente com o comprovativo de pagamento (sem o qual a inscrição não é válida).
B) Em situações de ausência da criança (motivo de férias, doença, ou qualquer outro) e caso pretenda garantir a vaga,
deverá haver lugar ao pagamento de uma taxa por cada semana de ausência. Este valor deverá ser pago na mesma
altura em que a inscrição é feita (na 5ª feira anterior à semana de ausência). Na ausência do pagamento, a To be Kid
assumirá que a vaga fica livre, não garantido a mesma no regresso da criança.
C) 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.
D) As crianças só poderão sair acompanhadas pelo Encarregado de Educação ou pelas 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 ou APP do Governo. Não serão aceites fotocópias nem fotografias. Se existir necessidade de
acrescentar nomes à listagem de autorizações, esta comunicação terá que ser feita presencialmente pelo Encarregado
de Educação. Só em casos excepcionais serão aceites e-mails como forma de autorização, desde que o endereço do
remetente seja o que consta na ficha de inscrição.
E) Não é permitida a entrada a pessoas estranhas no decorrer das actividades. Só entram as que forem estritamente
necessárias, com horário agendado e sem se cruzarem com as crianças.
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5.2) SAÚDE e NECESSIDADES ESPECÍFICAS
a) 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.
B) Os encarregados de educação têm o dever de informar sobre antecedentes patológicos e eventuais alergias, assim
como de qualquer restrição alimentar que a criança possua.
C) 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 e as indicações de administração.
D) Perante a manifestação de sintomas de doença infetocontagiosa (febre, tosse persistente, diarreia/vómitos, etc.), a
criança não poderá permanecer na To be Kid, devendo regressar apenas quando estiver totalmente recuperada ou, nos
casos em que se justifique, perante a apresentação de um atestado médico. Face ao aparecimento de casos de
pediculose (piolhos e lêndeas) a criança também não poderá permanecer no espaço até que os mesmos sejam
totalmente eliminados.
E) No caso de crianças com Necessidades Educativas Especiais ou com outras necessidades mais específicas, é
importante que os pais/Encarregados de Educação o comuniquem logo no momento da inscrição, para que possamos
acolher a criança com toda a segurança, conforto e respeito pelas suas dificuldades e potencialidades.
5.3) ALIMENTAÇÃO
a) Nas Manhãzitas, a meio da manhã é servido um pequeno reforço alimentar (bolachas, fruta, pão...) que a To be Kid
fornece. Nas Tardezitas, a To be Kid fornece o lanche (iogurte, leite, pão...). Apenas aceitamos alimentação trazida de
casa se clinicamente justificável.
5.4) COMPORTAMENTO
a) 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
do grupo, bem como a realização das atividades planeadas, ou caso a criança não se esteja a conseguir adaptar
(prejudicando o seu bem-estar emocional).
5.5) OBJECTOS PESSOAIS
a) A criança deverá ter um calçado de uso exclusivo na To be Kid, admitindo-se o uso de meias antiderrapantes.
B) Cada criança terá um cacifo e uma gaveta devidamente identificados e que são de acesso restrito aos membros da
equipa To be Kid. Apenas podem conter o indispensável.
C) Deverão existir duas mudas de roupa lavadas na To be Kid. Se a criança usar fralda, deverá ser deixado um pacote de
fraldas, toalhitas e creme muda fraldas se aplicável. Tudo deverá estar identificado individualmente com o nome da criança.
D) O uso de jardineiras deverá ser evitado para que a muda de fralda seja um procedimento o mais facilitado possível.
E) Aconselhamos a utilização de roupa prática, confortável e com a qual as crianças possam brincar sem medo de se
sujarem, pelo que não nos responsabilizamos por eventuais estragos de vestuário.
F) Não é permitido trazer para a To be Kid brinquedos ou qualquer objeto pessoal, à exceção dos objetos de
transição/conforto das crianças em período de adaptação (chuchas, dou-dous, fraldas de pano, etc.).
5.6) COMUNICAÇÕES
a) A partir do primeiro dia de frequência, a To be Kid criará para cada criança, um grupo no Whatsapp com um máximo
de dois contactos que são indicados pela/o Encarregada/o de Educação na altura da inscrição. Este grupo servirá para
partilha de fotos, inscrições semanais, informações, comunicações, partilha de planeamentos, envios de
comprovativos de pagamento, etc.
B) Durante as actividades desenvolvidas na To be Kid, irão ser recolhidas imagens que serão partilhadas via Whatsapp
através do grupo criado nesta aplicação para o efeito. Nestas fotos não está preservada a identidade das crianças. Nas
fotografias divulgadas nas redes sociais e site da To be Kid, a identidade da criança será sempre preservada.
C) Qualquer outra comunicação, diferente da anterior, poderá ser feita preferêncialmente por Whatsapp para
918203876.
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~
6) INSCRIcoES
,
a) A inscrição é feita mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição e o pagamento de uma taxa de inscrição.
B) A ficha de inscrição é um ficheiro em formato PDF editável e à mesma deverá juntar cópia dos seguintes
documentos:
- Cartão de cidadão da criança
- Cartão de cidadão dos pais/encarregado de educação.
As autorizações para registo fotográfico, saídas ao exterior, confirmação de leitura e aceitação do presente regulamento
deverão estar devidamente assinaladas.
Nesta ficha 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.
7) PREcOS
,
a) A taxa de inscrição tem o valor de 50€ (cinquenta euros) pagos no dia da inscrição. Este valor não é reembolsável e
é válido até 31 de Julho do ano lectivo vigente independentemente da data em que a inscrição é feita.
B) O preço semanal baseia-se na frequência petendida:
- 3 vezes por semana: 45€ (quarenta e cinco euros)
- 4 vezes por semana: 60€ (sessenta euros)
- 5 vezes por semana: 75€ (setenta e cinco euros)
- 4 semanas consecutivas: desconto de 10%: 270€ (duzentos e setenta euros)
C) O valor da taxa de ausência é de 20€ por cada semana de não comparência, independentemente da modalidade
de frequência habitual.
D) Se no final do horário determinado para as Manhãzitas ou Tardezitas, 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.
E) Não será devolvido qualquer valor nem serão possíveis trocas por quaisquer outros dias, em caso de falta da criança
independentemente do motivo. Poderão ser feitas trocas de dias dentro da mesma semana se comunicadas antes das
15h00 do dia útil anterior à frequência da criança na To be Kid e se existirem vagas. A semana é considerada de
segunda a sexta feira não sendo possível transitar dias para semana seguinte.
F) Qualquer valor pago só será devolvido se por algum motivo de força maior, a To be Kid tiver que encerrar portas.
G) 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
8) SEGURO
Todos as crianças estarão abrangidas por um seguro de Acidentes Pessoais da Allianz com a apólice nº205846902. O
nome completo, número 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.
~
9) OMISSoES
Todos os casos não previstos, ficarão à consideração da To be Kid.
~ FINAIS
19) CONSIDERAcoES
Ao efetuar a inscrição, os Encarregados de Educação estarão a aceitar de imediato este Regulamento que estará
sempre disponível para consulta no site www.tobekid.com no separador referente ao CLUBEminiKID.
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