
   
          

 
São Bernardo, 24 de Abril de 2013 

 
 

Aos Pais das crianças, que frequentam esta Instituição, se pede a maior atenção para os 
assuntos que aqui vão ser tratados. 

 

1- MATRÍCULAS 

Nenhuma das crianças que actualmente frequentam este Centro poderá ser readmitida 

sem, de novo, se matricular.  
O tempo para renovação das matrículas será de 2 a 15 de Maio.  
Todas as crianças, cuja matrícula não se tenha efectuado no prazo estabelecido, são 
consideradas desistentes e as vagas serão preenchidas por outras crianças. 

a) Nenhuma matrícula se pode fazer pelo telefone, ou por interposta pessoa, só os Pais. 
b) As matrículas são feitas na Secretaria do Centro e a taxa de inscrição é de 10,00 €. No 

acto da matrícula, para as crianças que frequentam a Creche solicita-se comprovativo do 
grupo sanguíneo e para as que mudam de valência, solicita-se cópia de boletim de vacinas 
e declaração médica. 

c) Matrículas pela 1ª vez – decorrerão de 16 a 31 de Maio. No acto da inscrição é 
solicitado o Assento de Nascimento, o NISS (Nº Identificação da Segurança Social) da 
criança, e se for residente em S. Bernardo, um comprovativo de residência (última factura 
da água, luz, telefone, Atestado de residência….). 

 

2- MENSALIDADES 
Mensalidades são comparticipações que os Pais se comprometem a pagar mensalmente. Devem 
ser entregues na Secretaria do Centro até ao dia 10 do mês a que respeitam. Para o ano lectivo 
2013/2014, as mensalidades máximas serão: 
Creche ……………………………………………………….185,00 € 
Pré-Escolar ………………………………………………….155,00 € 
C.A.T.L. (1º Ciclo) …………………………………………..155,00 € (com almoço)   
       “              “          ………………………………………....115,00 € (sem almoço) 
C.A.T.L. (2º Ciclo) ………………………………………….112,00 € 

 
Se pretende redução à mensalidade máxima, deverá entregar, devidamente preenchido, o 
impresso, que lhe será fornecido na altura da matrícula. Terá que ser devolvido acompanhado dos 
documentos nele solicitados, até ao dia 14 de Junho.  

 
3- C.A.T.L. – 1º Ciclo 

a) Em princípio, o C.A.T.L. funcionará em moldes semelhantes ao do presente ano 

lectivo. 

b) Para as crianças com horário de regime normal (manhã e tarde), que em princípio 

serão todas, o Centro assegura o início da manhã, e a tarde, após as 15h 30m.  

c) As actividades a promover pela instituição como Inglês, Actividade Física, Apoio ao 

Estudo e outras Actividades Ocupacionais, que decorrerão no tempo de permanência 

das crianças no C.A.T.L., serão asseguradas pelo pessoal da instituição ou contratados 

pela mesma. O actual acordo de comparticipação com a Segurança Social não 

contempla qualquer apoio entre as 9h da manhã e as 17h 30m, o que implica um 

encargo maior às famílias. 

d) Além das actividades referidas, as crianças podem frequentar, mediante inscrição 

prévia, Karaté e Natação. Esta inscrição é feita em Setembro e o valor a pagar é extra-

mensalidade e será divulgado oportunamente.  

e) Em relação ao almoço, é dada aos Pais a opção de escolha: o almoço no Centro ou na 

Escola. Se optar pelo almoço no Centro, a mensalidade é determinada com 

almoço incluído e não haverá redução pontual de almoços. Para quem optar pelo 

almoço na Escola, a mensalidade é determinada sem almoço. Nas férias escolares ou 



na eventualidade de algum dia necessitar que a criança almoce na Instituição, 

mediante aviso prévio, o valor dia é de 2,40 €.                                                                       

 

 

4 - C.A.T.L. – 2º Ciclo 

 

a) Tal como nos anos anteriores o almoço será na escola nos dias em que as crianças têm 

aulas de manhã e de tarde, e na instituição quando têm as tardes livres, nas 

interrupções lectivas e nas férias escolares. 

b) As actividades a promover pela instituição, Apoio ao Estudo e as outras Actividades 

Ocupacionais, que decorrerão no tempo de permanência das crianças no C.A.T.L., 

serão asseguradas pelo pessoal da instituição ou contratados pela mesma. 

c) Além das actividades referidas, as crianças podem frequentar, mediante inscrição 

prévia, Karaté. Esta inscrição é feita em Setembro e o valor a pagar é extra-

mensalidade e será divulgado oportunamente.  

 

5 - PRAIA 

A exemplo dos anos anteriores, também este ano, durante o mês de Julho, as nossas crianças 

terão o seu período de praia, da parte da manhã, com o seguinte calendário: 

1ª Quinzena – de 1 a 12 de Julho – para todos os grupos de Pré-Escolar  

2ª Quinzena - de 15 a 26 de Julho – para todos os grupos do 1º e 2º ciclos do 

C.A.T.L. 

Solicitamos que devolvam, devidamente preenchido e assinado o anexo a esta carta até ao 

próximo dia 17 de Maio. 

Com a ida à praia, há um agravamento das despesas, por isso se informa que o suplemento é 

de 35,00 euros e deve ser pago juntamente com a mensalidade de Julho.  

 

6 - FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO  

À semelhança de anos anteriores, também este ano, a Instituição estará aberta na 1ª 

quinzena do mês de Agosto (de 1 a 14). 

Os pais interessados que os seus filhos frequentem a instituição, durante este período, 

deverão: 

a) Fazer a inscrição preenchendo o destacável desta carta e devolver até ao dia 17 de 

Maio. 

b) Entregar o mapa de férias dos pais, ou comprovativo em como estão a trabalhar nesse 

período e indicar as férias alternativas da criança, ou seja, qual o período em que a 

criança não irá frequentar a instituição.   

c) Pagar, juntamente com a mensalidade de Junho, metade dos 70% referentes à 

quinzena de Agosto. Às crianças inscritas para este período e que depois não venham, 

não haverá devolução do valor recebido. 

 

 

 
Com os melhores cumprimentos 
 
A Directora de Serviços   
 
 
_________________________ 
   ( Maria Isabel Pericão Mónica) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Devolver na secretaria até 17 de Maio  -  só deve entregar quem estiver interessado na frequência 
da 1ª quinzena de Agosto 
 

Nós, os Pais de __________________________________________________________, 
estamos interessados em que o nosso filho (a) frequente a Instituição, na 1ª quinzena do mês de 
Agosto. 
Informamos que o período de férias alternativo será de : 
 
De ____/____/_____ a _____/______/______ 

De ____/____/_____ a _____/______/______ 

 
S. Bernardo, _____/______/2013 
 
Assinatura (Pai ou Mãe) ______________________________________________________ 
 
 
 
 


