COMUNICADO 31 Março 2020
Assunto: Informação às Famílias | ficar em casa... ações, sugestões, uma estória por dia dos mais
pequenos aos maiores

Estimadas Famílias,
Voltamos ao vosso contacto para informar que tivemos de optar
por colocar no site da instituição em “ficar em casa … covid 19 –
A pensar em si mas sobretudo nos + pequenos” toda a
informação geral, da responsabilidade das direções e da direção técnica para as famílias, bem
como, todas as produções feitas por educadores, professores , monitores, e auxiliares
destinadas a crianças, alunos e famílias (ver acesso no fim).
Os utentes de CATL passaram a ter um blog, por cada território que apoiamos: Tires, Outeiro e
Matocheirinhos (links abaixo)
Neste período, uma parte significativa dos nossos colaboradores vão ficar de férias, 9 dias úteis
em dois turnos de 14 dias de isolamento contando com feriados e fins de semana, 1º turno de
30 de março a 12 de abril e 2º turno de 12 a 26 de abril, mantendo-se a confeção alimentar
para a cantina social, apoio alimentar para alunos carenciados escalão A e B, secretaria,
limpeza e lavandaria entre outros serviços e atividades que não podem encerrar – os
trabalhadores das IPSS são considerados de serviços essenciais. Dia 13 de abril, encerraremos
para todos e a partir do dia 14 de abril, os alunos do 1º ciclo vão retomar as aulas através do
Google Classroom. Nessa altura, retomaremos o envio de algumas informações via email.
Desejamos que possam permanecer em casa, que tudo corra pelo melhor, que nos informem
por email se alguém ficar doente e se precisarem de ajuda, por vós e por eles. 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.
Abraço
Mª de Fátima Souto
(direção técnica )
__//_ Aceda aos links referidos acima:

CATL IDEIA Outeiro: https://catlouteiroideia.wixsite.com/catlouteiro
CATL IDEIA Tires: https://catlideiatires.wixsite.com/catlideiatires
CATL IDEIA Matoscheirinhos: https://ludobibliotecaromu.wixsite.com/catlmatoscheirinhos
Visite-nos! Aqui: https://onossosonho.pt/wp/com-a-escola-fechada/
Para aceder ao canal institucional do YouTube, basta pesquisar no youtube por: ideia o nosso sonho

