
COMUNICADO 27 Março 2020 

Assunto: Informação às famílias IDEIA / O Nosso Sonho 

Estimadas Famílias 

Neste tempo de grande incerteza,  em que os organismos  de tutela ainda não definiram 

orientações claras  que nos permitam desde já responder às vossas solicitações, mas atentos a 

tudo o que nos rodeia, a   instituição  decidiu cumprir o regulamento interno relativo a faltas / 

ausências,  que como sabem só podem sempre descontadas no mês seguinte, isto é, deduções 

referentes a Abril, serão realizadas no mês de Maio e assim sucessivamente, até que possamos 

retomar a nossa vida, tal como a conhecíamos. 

Assim,  para o  processamento de Abril:  

- para as valências com acordo de cooperação,  comparticipações de creche e jardim de 

infância, haverá uma redução de 10%  do processado relativamente  a meio mês,  e pago 

no  mês de Março - algum acerto  suplementar será efetuado no processamento de Maio . 

- nas mensalidades de jardim de infância  do CEID’ Outeiro e 1º ciclo de Tires e Outeiro ,  será 

feita uma redução, relativa a 12 dias úteis do valor estipulado para a 

alimentação,  correspondente ao período de 16 a 31 de Março. 

- as comparticipações de CATL e AAAF’s  aguardamos orientações das respetivas 

entidades,  não ficando para já a pagamento.  

Pese embora o encerramento das respostas socioeducativas, a instituição continuará a 

funcionar para algumas respostas nomeadamente serviços,  cantina social e crianças do 

escalão A e B da escola António Torrado , e a ter de fazer face aos seus encargos, 

nomeadamente salários, impostos, contratos de assistência e manutenção, rendas e 

alugueres  e outras despesas fixas . 

Agradecemos que nos informem se vier a existir alguém infetado na vossa família direta  com a 

covid19 .  

Aproveitamos também para informar que nas próximas semanas abrirá uma sala em Outeiro 

das 8 às 16h ou das 9 às 17h  (a definir) mas estritamente para crianças  a partir dos 3 anos, 

cujos pais  são ambos com profissões de serviços essenciais; para tal, além dos que foram 

contactados, se precisar, deve  enviar um email para ideiaouteiro@onossosonho.pt  e cada 

situação será avaliada casuisticamente e aprovada ou não - poderá ser  menos tempo mas, 

nunca mais,  e quem precisar só de alguns dias deve referir  no email.  

Certos do vosso melhor acolhimento e compreensão e acreditando  que,  apesar de nada ficar 

como dantes no nosso país e no mundo , aceitem a nossa melhor cooperação e solidariedade .  

Atentamente  

A diretora técnica  

Mª de Fátima Souto  

(Em nome das direções da IDEIA / O Nosso Sonho) 
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