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As Manhãzitas funcionam de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 12h00, ou até às 13h caso as crianças almocem 
connosco. As Tardezitas funcionam de 2ª a 6ª feira, das 15h00 às 18h00.

As sessões de Socialização têm a duração de 2 horas no horário das 10h ás 12h e das 15h30 às 17h30 de 2ª 
a 6ª feira. A criança nunca pode entrar em sala antes das 10h nem antes das 15h30.

O Club mini Kid funciona durante 11 meses, interrompendo durante 30 dias em datas a comunicar até 31 de 
Maio (interrompemos o mês de Agosto todo ou de 15 de Agosto a 15 de Setembro aproximadamente). 

O Club mini Kid destina-se a crianças dos 18 meses (ou a partir do momento que já tenham adquirido a marcha 
de forma autónoma) aos 4 anos.

As sessões de socialização funcionam sempre em simultâneo com as Manhãzitas e com as Tardezitas. Nos 
periodos de interrupção lectiva, funcionam também em simultâneo com os Ateliers de Férias Escolares.

No Club mini Kid, a equipa será constituída por uma Educadora de Infância e por uma auxiliar sempre que 
estejam inscritas mais de 8 crianças. Cada sessão terá um máximo de 16 crianças desde que acompanhadas 
por 3 adultos em sala.

Todas as crianças estão cobertas por um seguro de Acidentes Pessoais.

Por conveniência da To be Kid os dias e horários estipulados, podem ser alterados sendo sempre comunicada 
essa alteração com a antecedência miníma de 2 semanas.

Caso seja importante para o seu bem-estar, a criança poderá ficar acompanhada por um adulto nas sessões de 
socialização das 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras e na fase inicial de adaptação (máximo 3 sessões preferêncialmente na 
mesma semana). Neste caso a criança estará à responsabilidade do adulto que a acompanha.

Caso seja necessária a alteração dos dias de frequência, esta deverá ser sempre comunicada à To be Kid até 
ao meio-dia do dia anterior sendo que a To be Kid se reserva o direito de não aceitar a alteração consoante o 
número de vagas disponível.

As crianças só poderão sair acompanhadas pelos pais, encarregados de educação ou aquelas pessoas que no 
ato de inscrição foram indicadas para esse fim, devidamente identificadas e com conhecimento do pessoal da 
sala.

Sempre que for ultrapassado o horário estabelecido de frequência da criança nas Manhãzitas ou Socializações 
(12h00 ou 13h00 no caso de manhã e 17h30 ou 18h00 no caso das tardes) será cobrada uma penalidade de 
25,00€ (vinte e cinco euros) por cada meia hora. Após a terceira infração, a To be Kid poderá suspender a 
frequência da criança.

Para as crianças que optarem por almoço, o mesmo é fornecido pela Bebé Gourmet. No acto da inscrição, 
cabe ao encarregado de educação, informar sobre qualquer alergia ou contra indicação relacionado com a 
alimentação do seu educando.

De forma a não interferir com as rotinas que vão sendo criadas, a passagem de adultos para além do hall de 
entrada da To be Kid é interdita salvo se se tratarem de situações de crianças em período de adaptação. Neste 
caso é apenas permitida a permanência de um adulto por criança no máximo de 2 adultos em sala por cada 
sessão.

A criança deverá trazer uma mochila/saco com 2 mudas de roupa, fraldas, creme muda fralda e  toalhitas. Se a 
participação da criança for frequente, o saco poderá ficar na To be Kid. Só deverão enviar fralda cueca caso a 
criança já vá ao bacio/sanita.

A criança deverá vir vestida com roupa prática. Não nos responsabilizamos pela deterioração da roupa das 
crianças. Jardineiras e macacões são de evitar pois dificultam na altura da muda de fralda.

A meio da manhã e da tarde, é servido um reforço (peça de fruta, bolacha, iogurte...). Este reforço é fornecido 
pela To be Kid. Não é permitido o consumo de lanches ou outros alimentos trazidos de casa salvo excepções 
previamente combinadas.

Alameda da Quinta de Santo António, 5 F | Parque dos Príncipes | Telheiras | 1600-675 Lisboa
Contactos: 21 197 30 51 | 91 820 38 76 | E-mail: info@tobekid.com | Site: www.tobekid.com

https://www.facebook.com/tobekid/ | www.instagram.com/to_be_kid

CLUB
miniKID REGULAMENTO

CLUBminiKID

www.facebook.com/tobekid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



Cabe aos pais a responsabilidade de consultar o planeamento de cada mês para se certificarem que a criança 
está apta para participar na actividade do/s dia/s em que está inscrita.

Não é aconselhável a utilização de brinquedos pessoais, não se responsabilizando a To be Kid pela deterioração 
ou desaparecimento dos mesmos.

Todos os dias, sempre que possível, é feito o registo fotográfico das actividades e que é partilhado (também 
sempre que possível) via Whatsapp para os contactos fornecidos no ato da inscrição. Para o efeito, deverá ser 
assinada a devida autorização. A partilha das fotografias nas redes sociais da To be Kid é sempre feita com a 
devida preservação da identidade das crianças.

Se a criança ao chegar à To be Kid, mostrar algum indício de que etsá doente, a mesma não poderá ficar. Se a 
criança mostrar algum indício de início de doença enquanto estiver na To be Kid, a educadora entrará de 
imediato em contacto com a/o Encarregado/a de Educação para que venha buscar o seu educando.

Sempre que  a criança for afectada por doença (ou haja indícios), o Encarregado de Educação, deve comunicar 
à To be Kid o mais depressa possível, sempre que se trate de doença infecto-contagiosa, para que possam ser 
tomadas as medidas tidas por convenientes. Neste caso, a criança só poderá reiniciar a frequência na To be Kid 
quando devidamente autorizada por declaração médica.

Na aquisição de sessões de socialização, a não comparência numa sessão previamente agendada, deverá ser 
sempre comunicada à To be Kid até ao meio-dia do dia anterior, caso contrário, não devolvemos o valor da 
mesma. As faltas comunicadas atempadamente poderão ser reagendadas consoante o número de vagas 
disponível para a alteração pretendida.

Os packs de sessões de Socialização têm validade de 30 dias a contar a partir do dia da sua aquisição.
Os packs podem ser utilizados tanto nas sessões da manhã como da tarde.

O pagamento pode ser efetuado em numerário ou através da opção “Pagamento de Serviços” (obrigatório o 
envio do comprovativo para info@tobekid.com), para :
Entidade: 21 312
Referência: 106 292 234
Valor: conforme opção escolhida
- Manhãzitas/Tardezitas mensal: o pagamento deverá ser feito até ao primeiro dia de cada mês.
- Manhãzitas/Tardezitas semanais*: o pagamento deverá ser feito até à 2ª feira antes do início das mesmas.
- Manhãzitas/Tardezitas avulso: o pagamento deverá ser feito até ao próprio dia antes da mesma ter início.
- Pack de Sessões de socialização: o pagamento deverá ser feito antes do início das mesmas.
* A semana é considerada de segunda a sexta feira da mesma semana (5 dias seguidos).

Ao efetuar a inscrição, os pais/encarregados de educação estarão a aceitar de imediato este Regulamento.

Sempre que seja feita alguma alteração ao presente Regulamento, publicaremos uma nova versão, que entrará 
em vigor a partir do momento da sua divulgação e/ou afixação à entrada da To be Kid. O novo Regulamento é  
aplicável a todos os clientes atuais e anteriores dos nossos serviços e irá substituir quaisquer alíneas anteriores 
que sejam inconsistentes.

Todos os casos não previstos neste regulamento, ficarão à consideração da To be Kid.
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