
                                   

                       
 
 
                    

          São Bernardo, 12 de Novembro de 2012  
 
 
Aos Pais das crianças que frequentam esta Instituição, nas valências de Creche, Pré-Escolar e 
C.A.T.L. 
 
Exmos. Senhores 
 
I – QUADRA DO NATAL 

1. Como já é costume, também este ano as crianças e os idosos terão a sua Festa de Natal. 
Atendendo ao número de utentes faremos festas distintas de acordo com cada valência.  

a) Para as crianças do Pré-Escolar e Idosos a festa de Natal decorrerá no Centro Cultural 
e de Congressos de Aveiro, no próximo dia 8 de Dezembro pelas 14h 30m. Na mesma tarde e 
no mesmo local, pelas 17h, o CATL, 1º e 2º Ciclos, terá também a sua festa. Esta opção de 
organizarmos duas festas tem a ver com o elevado número de famílias que abrangemos e com a 
limitação do número de lugares do auditório. Para nosso controlo e para ajuda do aluguer do 
auditório, os pais deverão levantar os bilhetes que necessitam na secretaria, até ao dia 2 de 
Dezembro, a 0,50 € cada um.  

b) A festa das crianças da Creche será também no dia 8 de Dezembro, Sábado, da 
parte da manhã, no salão da instituição. Cada Técnica da Creche dará informações sobre a 
mesma. 

 2. Nos últimos anos as crianças costumam receber uma prenda de Natal. As prendas são 
adquiridas pela instituição e os Pais colaboram monetariamente para a sua aquisição. Este ano 
haverá alguma diferença neste procedimento, consoante a valência que a criança frequenta. As 
crianças de Creche terão a sua prenda como tem sido usual e os pais comparticipam com 6,00€. 
Para o Pré-Escolar e CATL a “Prenda” será um pouco diferente: será uma ida a um espetáculo 
que assinale, de uma forma positiva a vivência da época natalícia. Para o Pré-Escolar, o 
espetáculo será o “Aladino no Gelo” no Teatro Municipal do Porto (Rivoli), nos dias 29 ou 30 de 
Novembro, consoante a sala da criança. As crianças do CATL irão visitar a “Terra dos Sonhos” 
em Stª Maria da Feira, no dia 20 de Dezembro. Tendo em conta a deslocação e o bilhete de 
ingresso, teremos que pedir aos Pais a colaboração de 10,00€. Este valor deverá ser pago 
conjuntamente com a mensalidade do mês de Dezembro. 

       3. Por uma questão de organização, agradecemos que nos informem se o vosso (a) filho(a) 
poderá estar presente na Festa de Natal e se irá ao espectáculo promovido pela respectiva valência, 
através do preenchimento do anexo a esta carta. 

4. Lembramos que a instituição estará encerrada nos dias 24 e 31 de Dezembro, 2ª feiras.  
 
II – DIVERSOS 
 1. Nas valências de Creche e Pré-Escolar já há algum tempo que é feito, pelos familiares, o 
registo de entrada e saída da instituição. Na valência de Actividades dos Tempos livres este 
procedimento não foi implementado. No entanto, por uma questão de controlo, passará a ser feito 
quando os pais vêm buscar a criança à instituição. Assim, solicitamos a colaboração dos pais, para 
que, a partir da próxima 2ª feira, façam o registo da saída da criança. Para o efeito, cada 
responsável de sala informará a forma como este registo deverá ser feito. 
 2. A instituição tem acesso a uma Terapeuta da Fala que se disponibilizou para fazer um 
rastreio gratuito às crianças cujos pais entendam que o devem fazer. Para tratar deste assunto, os 
Pais interessados, deverão entrar em contacto com a educadora da criança. Posteriormente, se a 
criança necessitar deste serviço (terapia da fala) e se os Pais assim o pretenderem, este poderá ser 
prestado aqui na instituição, mediante pagamento extra mensalidade.(…) 



 
 
  
 
 
3. Pedimos a colaboração de todos no modo como estacionam os seus carros aqui na zona 
envolvente à instituição. No Adro, muitas vezes as “carrinhas” que transportam crianças e idosos  
não conseguem passar, por descuido de quem estaciona, sendo perceptível o transtorno e os riscos 
que isso origina. Na parte interior do pátio do Centro, as pessoas não cumprem a sinalização, 
acedendo à parte superior e bloqueando a passagem, impedindo que as “carrinhas” façam a 
descarga das crianças com a segurança que é necessária. Claro está, que a pessoa quando 
transgride, acha que por ser por pouco tempo não causa transtorno. Como todos sabemos, é uma 
desculpa que não desculpa ninguém pela falta de segurança que este comportamento acarreta. É 
muito arriscado para as crianças, mesmo acompanhadas por adultos, passarem entre viaturas a 
fazerem manobras, muitas vezes de noite e a chover. Por tudo isto, renovamos o nosso pedido no 
sentido de cumprirem as regras em vigor no pátio da instituição e que o bom senso impere 
quando estacionam no Adro. 
 4. O diálogo entre Pais e Educadores é essencial para o desenvolvimento da criança. As 
Técnicas dispõem de um horário destinado ao atendimento dos Pais. Em anexo seguem 
informações sobre este assunto.  
 
Apresentamos os melhores cumprimentos. 
 
 
O Presidente da Direcção 
 
__________________________ 
(Padre Luís Manuel Barbosa de Oliveira) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Horários de Atendimento : 
 
 
 Creche I  

 Sempre que necessário, mediante marcação prévia com a Educadora da Sala 
 
 
 Creche II – das 17h às 18h 

 4ª feira - Educ. Lara Baptista  

 6ª feira - Educ. Ana Isabel 
 
 
 Pré-Escolar – das 17h às 18h 

 2ª feira – Educ. Carla Morgado 

 3ª feira – Educ. Conceição Prata 

 5ª feira – Educ. Maria Regina, Lurdes Almeida e Sara Marques 
 
 
 C.A.T.L. ( 1º e 2º Ciclo) 

 

 Sempre que necessário, mediante marcação prévia com a responsável de cada sala 
 
…………………………………………………………………………………………………..... 
Devolver até 19 de Novembro, 2ª feira 

 
 
 
Nós, os Pais de _____________________________________________________________: 
 
1. Tomámos conhecimento da festa de Natal a decorrer no próximo dia 8 de Dezembro, pelas 
17h, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro e informamos que o nosso (a) filho (a): 
 

Poderá estar presente □ 

 

Não poderá estar presente □ 
 
 
2. Tomámos conhecimento da saída a Santa Maria da Feira, no dia 20 de Dezembro, visitar a 
“Terra dos Sonhos” (esta viagem será feita de autocarro), e informamos que o nosso filho: 
 

Irá participar   
 

Não irá participar  
 
S. Bernardo, _____/_____/2012 
 
 
Assinatura (Pai ou Mãe)_______________________________________________________ 

 
 

 


