
COMUNICADO 29 Abril 2020 

Comparticipações Famílias CATL´s IDEIA Tires e Matoscheirinhos  

Estimadas Famílias, boa tarde 

Esperamos encontrar-vos a todas com saúde, bem como às vossas famílias e amigos. 

A situação que vivemos é complexa pelo que por compreensão e solidariedade com os desafios que sabemos que têm 

de gerir, a instituição optou por isentar o pagamento do mês de abril. Por entendermos  também, a sobrecarga das 

famílias em casa e com trabalho escolar com os filhos.  

Contudo, como  compreenderão será impossível de manter pois, coloca em risco a resposta e a preservação das 

equipas, que acreditamos que a maioria das famílias e crianças  valorizam.  

Neste sentido, vamos processar para pagamento as comparticipações de maio e junho com o desconto por ausência 

10% embora não paguem refeições nestas valências de ATL. 

Situações limite serão analisadas caso a caso, mediante entrega de documentação comprovativa pelas famílias. 

Esperamos poder regressar o mais brevemente possível ao nosso trabalho e receber as crianças, assim que as 

orientações das autoridades competentes o permitirem. Nos meses de verão, as famílias que fizeram o pagamento do 

mês de maio e junho, manterão o mesmo valor de comparticipação em julho, agosto (em que estaremos abertos todo o 

mês) e setembro. 

Informamos que a modalidade ‘só férias’, corresponderá ao pagamento de 7 euros/por dia, mínimo de 1 semana, 5 dias 

úteis seguidos, e que quem suspender o  pagamento dos meses de maio e junho terá de pagar como ‘só férias’, se 

pretenderem frequentar julho ou agosto.   

Aproveitamos para lembrar o link do CATL do v/ filho(a), solução criada pela equipa para levar até casa de cada criança, 

um espaço/tempo de familiaridade e de oportunidade de encontro com o que conhecem, com as pessoas, um projeto, 

os amigos ou sugestões novas… de jogos, brincadeiras e ideias para explorar e/ou experimentar. 

Acedam e visitem através de: 

CATL IDEIA Tires: https://catlideiatires.wixsite.com/catlideiatires 

CATL IDEIA Matoscheirinhos: https://ludobibliotecaromu.wixsite.com/catlmatoscheirinhos 

Na expetativa que possam compreender a dificuldade de gerir,  também deste lado, uma  catástrofe desta dimensão. 

Dentro do que nos é possível e permitido, continuaremos a trabalhar e cá estaremos  à espera de vos receber a 

todos,  com o mesmo entusiasmo de sempre,  para darmos continuidade à nossa atividade educativa e de suporte às 

famílias. 

Dentro do que nos é possível e permitido, continuaremos a trabalhar e cá estaremos  à espera de vos receber a 

todos,  com o mesmo entusiasmo de sempre,  para darmos continuidade à nossa atividade educativa e de suporte às 

famílias. 

Mª  de Fátima Souto / Alda Fonseca 

(Direção Técnica)    
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