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STRUCTURE DE COORDINATION DE PRILLY ET JOUXTENS-MEZERY 

Service de l'enfance 

Rte de Cossonay 40, 1008 Prilly 

 

ASSOCIATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL DE JOUR DES 

COMMUNES DE BOURNENS, BOUSSENS, SULLENS, CHESEAUX et ROMANEL 

Route de Lausanne 2, 1033 Cheseaux  /  Chemin du Village 24, 1032 Romanel 

 

CONVENÇÃO 
ENTRE OS PAIS E A AMA EM MEIO FAMILIAR 

A presente convenção estabelece as modalidades do acolhimento de crianças em meio familiar, 

bem como a colaboração entre os pais e a ama em meio familiar. 

As diretivas gerais constituem parte integrante da presente convenção. 

A convenção só é válida se a colocação da criança tiver sido confirmada pela coordenadora. 

Os pais e a ama comprometem-se a respeitar a intimidade e a reserva da vida privada, entre si, 

durante e depois do acolhimento. Não deve ser transmitida nenhuma informação a terceiros que 

diga respeito à criança,  à sua família e à família de acolhimento.  

A ama em meio familiar : 

Apelido e Nome : ......................................................................................... 

Morada  : ......................................................................................... 

Localidade : ......................................................................................... 

Telefone pessoal : ......................................................................................... 

Telemóvel : ......................................................................................... 

E-mail  : ......................................................................................... 

  

Os pais :   Mãe Pai 

Apelido e Nome : ....................................................... ........................................................... 

Morada : ....................................................... ........................................................... 

Localidade : ....................................................... ........................................................... 

Telefone : ....................................................... ........................................................... 

Telemóvel : ....................................................... ........................................................... 

E-mail  : ....................................................... ........................................................... 

Profissão : ....................................................... ........................................................... 

Tel. trabalho :  ....................................................... ........................................................... 

Estado civil dos pais : 

 Casados  Separados  Divorciados  Em união de facto 

Responsabilidade parental : 

 Mãe  Pai  Cônjuge  

As mudanças de morada devem ser anunciadas o mais brevemente possível à coordenadora 

As mudanças dos direitos parentais devem ser anunciadas o mais brevemente possível à 

coordenadora 
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1.Criança :   

Apelido e Nome : ......................................................................................... 

Data de nascimento : ......................................................................................... 

2. Criança : 

Apelido e Nome : ......................................................................................... 

Data de nascimento : ......................................................................................... 

3. Criança :   

Apelido e Nome : ......................................................................................... 

Data de nascimento : ......................................................................................... 

 

MODALIDADES DA COLOCAÇÃO 

Primeiro dia da colocação : ......................................................................................... 

A colocação está prevista por um período :         

  indeterminado (prazo de pré-aviso no mínimo de dois meses) 

  determinado até : ………….............................…….  

O horário de frequência está definido no anexo "HORÁRIOS" da presente convenção. 

Os horários que tenham sido acordados são os que se aplicam para efeitos de faturação. 

O registo do tempo começa a partir do momento em que a criança  está presente e que foi definido no 

horário indicado. Sempre que o horário estipulado é ultrapassado é faturado e todos os períodos de 15 

minutos começados são devidos. 

 

Os pais comprometem-se a respeitar os horários que tenham sido acordados. 

 

Excetuando situações urgentes, todas as alterações ao horário têm de ser comunicadas com 

antecedência à ama e necessitam do seu acordo; permitindo-lhe assim organizar o seu trabalho da 

melhor forma possível. Em caso de incumprimento, a ama é indemnizada de acordo com as Diretivas 

Gerais. Cada vez que houver uma alteração ao horário, os pais e a ama terão de preencher nova ficha 

de horário. 

 

As férias da ama e dos pais serão fixadas o mais cedo possível para evitar situações problemáticas. 

A coordenadora não pode garantir uma alternativa para o acolhimento. A ama não pode acolher 

mais que o numero máximo de crianças inscritas na sua autorização, mesmo por um curto 

período. 

 

No caso de ser outra pessoa que vem buscar a criança - e não nenhum dos progenitores - a 

mesma tem de ser previamente apresentada à ama.  

 

Se a ama estiver temporariamente indisponível, deve ser preenchido o formulário de substituição 

(Anexo 2 da Convenção). 

 

Se a ama tiver que se ausentar, em caso de urgência por um curto período de tempo durante o dia, 

os pais  autorizam-na a confiar a(o/s) filha(o/s) a outra ama ou a uma vizinha. 
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Faturação : No fim do mês a ama apresenta a lista das presenças aos pais para aprovação e assinatura. 

Os pais têm de conservar cuidadosamente as faturas para as apresentar junto com a declaração de 

impostos.  

 

O pagamento é efetuado dentro do prazo indicado na fatura. Em caso de atraso e depois de 2 avisos 

de cobrança (rappel), o serviço de coordenação tem o direito de cancelar a colocação.  

 

Fim da colocação : o fim da colocação deve ser comunicado, para ambas as partes, pelo menos com 

dois meses completos de antecedência para ser aplicável no mês seguinte, exceto se existirem 

motivos que justifiquem um cancelamento imediato.  

A ama avisa a coordenadora do fim da colocação. 

 

 

TRANSPORTE 
  

Os pais autorizam o transporte da(o) filha(o) no veículo da família de acolhimento; a ama 

compromete-se a equipar o veículo de acordo com a legislação em vigor. 

     sim                        não (exceto em  caso de urgência)  

Os pais autorizam a ama a deslocar-se com a criança de comboio, de autocarro, de metro :    

     sim                        não (exceto em  caso de urgência )  

 

FOTOS 

 

Os pais autorizam a ama a fazer fotos e/ou videos para fins exclusivamente privados 

  sim    não 

 

A publicação de fotos das crianças confiadas à ama num blog, num site internet, Instagram, Facebook 

ou todo outro meio de comunicação é proibida (Lei federal sobre a proteção dos dados LPD e da 

ordem OLPD) 

 

ESCOLA 

Estabelecimento de ensino : …………………………….………... N° da sala :……..….......…............. 

Nome do(a) professor(a) : ………………....................………..   tel. : …………………………..…... 

Em caso de atraso, nome de um colega de turma: ............……....................………………………......... 

         tel. :………………….............….… 

 

Trajeto : Os pais autorizam a(o) filha(o)  a ir sozinha(o) para a escola : 

 sim    desde: ………………….............…… 

 não                         

 

Trabalhos de casa : 

Caso a ama ajude a criança a fazer os trabalhos de casa, não é em nenhuma circunstância responsável 

pelo acompanhamento escolar da criança, nem pelos seus resultados escolares. 

 

DIVERSOS 

Fumo :  

A ama compromete-se a assegurar que ninguém fume na habitação na presença das crianças acolhidas. 
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O cigarro electrónico é fortemente desaconselhado na presença de crianças, tendo em conta que não se 

pode excluir eventuais riscos para a saúde ligados à inalação passiva das substâncias do vapor. 
 

Sacos do lixo : 

Os pais deverão fornecer à ama sacos do lixo oficiais em função da idade da criança e da percentagem 

de tempo em que estão em regime de colocação. 

Número de sacos por mês: .................................................... 

 

Observações especiais :       

      

      

      

      

      

      

       

 

Esta convenção tem de ser elaborada em dois exemplares, com a data e a assinatura da ama e 

dos pais. Cada uma das partes conserva um exemplar.  

Salvo decisão em contrário, será entregue uma cópia à coordenadora. 

 

 

 

Localidade e data :  ………………………………………………………....................... 

 

A ama em meio familiar  : ......................................................................................... 

 

Os pais : ......................................................................................... 

 

  ......................................................................................... 
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CONVENÇÃO ENTRE PAIS E AMA EM MEIO FAMILIAR 

Ficha de Saúde 

Preencher uma ficha por criança 

Criança : 

Apelido : …………………………………………… Nome : ………………………………………. 

Médico assistente : 

Apelido : …………………………………………… Nome : ………………………………………. 

Morada : …………………………………………  tel : ……………………………………………... 

Em caso de doença ou de acidente da criança, a ama avisa os pais o mais rapidamente possível. 

Os pais comprometem-se no sentido de estarem sempre contactáveis por telefone. Caso não seja 

possível contactá-los dentro de um prazo razoável, a ama está autorizada a tomar as medidas que 

forem necessárias.  

Urgência :   

Em caso de urgência, a ama tem autorização para levar a criança ao respetivo pediatra, ao médico ou 

ao hospital mais próximo :        

 sim           não  

Medicamentos : 

Em caso de febre, os pais autorizam a ama a dar à(ao) filha(o) o(s) seguinte(s) medicamento(s): 

................................................................................................................................................. 

Em caso  de ferimento, os pais autorizam a ama a  aplicar à(ao) filha(o) os desinfetantes habituais 

    sim           não 

Vacinas recebidas :   

Di-Te-Per    sim   não Data :.................................................................... 

ROR     sim   não Data :.................................................................... 

Doenças que já contraiu : 

 Varicela  Sarampo  Rubéola  Tosse convulsa  Papeira ou Caxumba  

Outros :………………………………………………………………………………………………… 

A(O) sua(seu) filha(o) tem alguma alergia ? Se sim: 

 Lactose  Glúten  Pelos de gatos e cães  Picadas de insetos   Rinite alérgica 

Outro (s) : ………………………………………………… 

Doença contagiosa :  

A ama tem o direito de não aceitar uma criança em caso de risco de contágio. Neste caso, aplica-se a 

mesma tabela de preços, embora a criança não frequente a ama.  

 

Localidade e data :  ………………………………………………………....................... 

Assinatura dos pais : ......................................................................................... 
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ANEXO 1 DA CONVENÇÃO 

ENTRE OS PAIS E A AMA EM MEIO FAMILIAR 

Ficha do horário 

1. Criança :   

Apelido e Nome : ......................................................................................... 

2. Criança :   

Apelido e Nome : ......................................................................................... 

3. Criança :   

Apelido e Nome : ......................................................................................... 

 

Este anexo à convenção deve ser elaborado em dois exemplares, datados e assinados pela ama e 

pelos pais. Cada uma das partes conserva um exemplar.  

Cada vez que o horário for alterado, este anexo tem de ser atualizado. 

Salvo decisão em contrário, será entregue uma cópia à coordenadora. 

Horário válido a partir de  : ...................................................................................................................... 

 

        

 

criança 1………………  

 

criança 2………....…… 

 

criança 3…….........… 

Segunda de manhã    

Segunda de tarde    

Terça de manhã    

Terça de tarde    

Quarta de manhã    

Quarta de tarde     

Quinta de manhã    

Quinta de tarde    

Sexta de manhã    

Sexta de tarde    

Sábado de manhã    

Sábado de tarde    

 

 

Localidade e data :  ………………………………………………………....................... 

A ama : ......................................................................................... 

Os pais : ......................................................................................... 

 .........................................................................................  
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ANEXO 2 DA CONVENÇÃO 

ENTRE OS PAIS E A AMA EM MEIO FAMILIAR 

Substituição da ama credenciada se estiver de férias, doente, em caso de acidente 
etc... 

 

Colocação e convenção com a senhora : ...........................................................................................  

 

Nome da ama de substituição: senhora : ...........................................................................................  

 

Pais 

Apelido e nome : ...............................................................................................................................  

Morada : ............................................................................................................................................  

Localidade : .......................................................................................................................................  

Telefone : ..........................................................................................................................................  

Telemóvel : .......................................................................................................................................  

Telefone do trabalho : .......................................................................................................................  

 

Criança 

Apelido e Nome : ..............................................................................................................................  

Data de nascimento : .........................................................................................................................  

Ano letivo :........................................................................................................................................  

Localidade da escola: ........................................................................................................................  

A criança foi vacinada ?  sim……………………………….  Não ..................................................  

A criança sofre de alergias ? se sim, a qual/quais ? ..........................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

A colocação está prevista a partir de : ...............................................................................................  

 

Segunda-feira das ..............................................................................................................................  

Terça-feira  das ..................................................................................................................................  

Quarta-feira das .................................................................................................................................  

Quinta-feira das .................................................................................................................................  

Sexta-feira das ...................................................................................................................................  

 

A ama de substituição avisa a coordenadora através da ficha destinada à faturação que a colocação 

cessou. Esta ficha fica no dossier da ama de substituição. Se assim o desejarem, será entregue uma 

cópia aos pais. 

 

Localidade e data : ............................................................................................................................  

 

Assinatura dos pais : .........................................................................................................................  

 

Assinatura da ama : ...........................................................................................................................  
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ANEXO 3 DA CONVENÇÃO 

ENTRE OS PAIS E A AMA 
Faturação das deslocações para a escola 

 

 

O cálculo das horas faturadas pela ama quando acompanha as crianças à escola é efetuado com 

base no quadro abaixo indicado : 

A faturação pode ser diferente do indicado, devido a circunstâncias especiais e se houver 

consentimento da coordenadora.  

 
Horários escolares 

 
Manhã Tarde 

Comuna 

 

fim 
faturação 

 

início 
faturação 

 

fim 
faturação fim 

início 
faturação 

 

início aulas pela ama fim aulas pela ama início aulas pela ama aulas pela ama 

Bournens 08:25 08:30 11:50 11:45 13:45 13:45 15:20 15:15 

Boussens 08:25 08:30 11:50 11:45 13.50 14:00 15:25 15:15 

Cheseaux 08:20 08:30 11:45 11:45 13:40 13:45 15:15 15:15 

Jouxtens 08:25 08:30 11:50 11:45 13:55 14:00 15:30 15:30 

Prilly 08:25 08:30 11:50 11:45 13:55 14:00 15:30 15:30 

Romanel 08:25 08:30 11:50 11:45 13:55 14:00 15:30 15:30 

Sullens 08:25 08:30 11:50 11:45 13:55 14:00 15:30 15:30 
  

         

 

Nota : Este documento é uma tradução e prevalece a versão francesa. 
 
AJENOL - 05.02.2019 

Em vigor  a partir do dia 1
 
de  agosto 2019 

 
 


