Documentos a apresentar na
inscrição para a Creche
Documentos da criança:
- Fotocópia da cédula Pessoal ou Cartão de Cidadão;
- Fotocópia do documento comprovativo do NISS;

Creche

- Fotocópia do cartão de contribuinte;
- Boletim de Saúde/Vacinas devidamente atualizado.

“ (…) As crianças beneficiam com as oportunidades
oferecidas por uma creche rica em brinquedos e
atividades educativas, num grupo de várias e
estimulantes crianças. Sem diminuir aquilo que as
famílias podem oferecer, estas oportunidades
enriquecem quer as suas vidas quer o
desenvolvimento das crianças dos nossos dias. (…)”

Documentos dos pais:
- Fotocópia do B.I. ou cartão de Cidadão;
- Fotocópia do cartão de Beneficiário;
- Fotocópia do cartão de contribuinte;
- Fotocópia dos recibos de vencimento;

(Gabriela Portugal)

- Fotocópia da declaração de IRS e respetiva nota de
liquidação em vigor;
- Fotocópia do recibo de mensalidade/renda da casa;
- Declaração do Valor do Abono de Família;

Rua do Mosteiro 230, 4425-140
Águas Santas – MAI

- Em situação de não coabitação dos pais, comprovativo
do valor da Pensão de Alimentos;
- Em situação de desemprego, histórico dos descontos
para a Segurança Social.

Telf. 229 750 083
Tlm. 969 524 274

Documentos a apresentar aquando da
Admissão para a Creche

Email: cspas@cspaguassantas.com
Site: cspaguassantas.com

- Que a criança não sofre de qualquer doença
infetocontagiosa;

- Se existem antecedentes patológicos e eventuais
reações a certos medicamentos e alimentos;
- A identificação do grupo sanguíneo.

FCR02.2016

- Se é portadora de alguma deficiência e caso se
verifique indicar quais as precauções a tomar;

Critérios de admissão:
São critérios a ponderar na seleção dos Utentes:

A resposta social Creche



destina-se a acolher crianças



dos 3 meses aos 3 anos.





Missão
O Centro Social Paroquial de Águas Santas tem
como missão apoiar as famílias e a comunidade, prestando
serviços de apoio à infância e à terceira idade com a
máxima qualidade, profissionalismo, zelo, dedicação e
respeito pela dignidade humana, valorizando sempre a
participação ativa dos seus utentes, colaboradores e
comunidade.

Valores
O Centro Social Paroquial de Águas Santas orienta
a sua ação pelos Valores e Princípios Universais de defesa
dos Direitos Humanos, designadamente, a solidariedade, o
respeito pelo outro, a humanização dos serviços, a
integridade na ação e a responsabilidade ambiental.

Horário:
Segunda-feira a sexta-feira
das 7h 30min às 19h 00min

Visão
O CSPAS tem como visão a sustentabilidade
das respostas sociais e a excelência na qualidade dos
serviços prestados, visando a plena satisfação dos seus
utentes, colaboradores e comunidade.

Temos como principal objetivo:
 Estimular as capacidades sensoriais e cognitivas
da criança;
 Desenvolver a psicomotricidade da criança;
 Estabelecer vínculos afetivos com a criança.

Para a resposta social Creche prestamos os
seguintes serviços:
 Atividades lúdicas socioculturais;
 Componente de apoio à família;
 Cuidados pessoais (alimentação, higiene pessoal,
saúde e segurança).



Crianças oriundas de agregados familiares de
mais fracos recursos económicos;
Crianças em situação de risco ou encaminhadas
pelos serviços de Segurança Social;
Crianças residentes na área de Implementação
da resposta social;
Crianças com ambos os pais em situação de
emprego;
Crianças com um dos pais em situação de
emprego;
Crianças com irmãos a frequentar a Instituição
ou cujos pais sejam colaboradores da instituição.

Fórmula de cálculo das comparticipações:
De acordo com o disposto na Circular Normativa
n.º 4, de 16/12/2014, o cálculo do rendimento per capita
do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte
fórmula:

Sendo que:
RC = Rendimento per capita
RAF = Rendimento anual do agregado familiar
D = Despesas mensais fixas
N = Número de elementos do agregado familiar

