
 
 

 

           

                  São Bernardo, 17 de Setembro de 2014 

 

Aos Pais das crianças que frequentam este Centro em C.A.T.L. – 1º Ciclo 

Exmos. Senhores 

 

No presente ano lectivo, todas as crianças que frequentam o 1º Ciclo, virão para o Centro de Actividades dos Tempos 

Livres (CATL) após as 16h. 

 

1 . Durante a sua permanência na instituição, as crianças estão integradas em grupos e têm acesso, em horários pré-

estabelecidos, a estudo acompanhado/ actividades lúdicas e duas aulas semanais de Inglês. Estas aulas são 

leccionadas pela Anglophil Center e são opcionais. A criança poderá não ter nenhuma aula, mas se optar por se 

inscrever, terá que ter as duas aulas por semana. A inscrição nas aulas de inglês acarreta aos pais um custo de 11,00 

€/ano que inclui os manuais e materiais a utilizar.  

 

2 . Além das actividades já referidas, as crianças podem ter acesso a aulas de Natação e de Karaté que serão pagas 

extra mensalidade. Para estas actividades é respeitada a ordem de inscrição, de acordo com as vagas existentes.  

 

a) Aulas de Natação     

As aulas serão a cargo do Clube dos Galitos na piscina do INDESP com o horário das 16h 30m às 17h 15m, nos 

seguintes dias:  

2ª e 5ªfeiras – para o 3º e 4º anos 

3ª e 6ªfeiras – para os 1º e 2ºanos  

4ª feira – para todos os que se inscreverem para uma só aula/semana.  

A taxa de inscrição a pagar ao Clube é de 7,50 € e a mensalidade é de 31,50€ €/2 aulas e de  

21,00€/1 aula. 

 No caso de dois irmãos pretenderem ter aulas de natação, a 2ª inscrição será grátis e haverá uma 

redução de 25% na mensalidade do 2º elemento.  

 

b) Aulas de Karaté   

   Serão leccionadas por 1 Treinadora inscrita na Federação Nacional de Karaté 

       As aulas serão nas nossas instalações às 3ª e 5ª feiras das 18h 45m às 19h 45m. 

       O valor a pagar mensalmente é de 22,00 €. 

 

 Para todas as actividades, incluindo as aulas de inglês, os pais devem manifestar a sua escolha através de 

inscrição efectuada na secretaria da instituição, do dia 22  ao dia 26 de Setembro. 

 

 Todas as actividades têm início no dia 1 de Outubro e os horários estão afixados no CATL e na  Secretaria.  

 

3 . Informamos os pais de todas as crianças que necessitem do nosso transporte, de manhã para a escola, que 

deverão estar na instituição até às 8h 30m. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Pel’ A Direcção 

 

____________________ 
  (Mª Isabel Mónica)   



 

 
 
 

 

     São Bernardo, 17 de Setembro 2014 

Pais das crianças que frequentam o Pré-Escolar 

Exmos. Senhores 
 

Estamos a dar início a mais um ano lectivo e é oportuno darmos conhecimento das actividades a desenvolver 

durante este ano:  
 

1. Além de todas as iniciativas da responsabilidade das Educadoras de cada grupo, as crianças têm acesso às 

Aulas de Educação Física e aulas de Iniciação Musical – serão aulas que abrangem todas as crianças do Pré-

escolar, dadas por professor credenciado na respectiva área. Estas actividades não acarretam  encargo 

financeiro extra para os pais. 
 

2. Além destas, as crianças podem ter acesso a outras que são pagas extra mensalidade. Para a sua frequência 

é necessário que: 

 Os pais as inscrevam do dia 22  ao dia 26 de Setembro, na secretaria da instituição. 

 Haja lugar, respeitando-se a ordem de inscrição. 
 

a) Aulas de Inglês  

As aulas serão a cargo da Anglophil Center, uma vez por semana, a cada grupo. 

O valor mensal a pagar pela aula será de 11,00€. A inscrição nas aulas de inglês acarreta aos pais um custo 

de 11,00 €/ano que inclui os manuais e materiais a utilizar.  
 

b) Aulas de Natação – crianças nascidas em 2009 e 2010   

 As aulas serão às 3ª e 6ª feiras, das 15h 45m às 16hh 30m, a cargo do Clube dos Galitos na Piscina do 

INDESP, 

 A taxa de inscrição a pagar ao clube é de 7,50€ 

 A mensalidade ao clube é de 31,50 €. 

 No caso de dois irmãos pretenderem ter aulas de natação, a 2ª inscrição será grátis e haverá uma redução 

de 25% na mensalidade do 2º elemento. 
 

c) Aulas de Karaté – crianças nascidas em 2009 e 2010 

   Serão leccionadas por 1 Treinadora inscrita na Federação Nacional de Karaté  

 As aulas serão nas nossas instalações às 3ª e 5ª feiras das 18h  às 18h 45m. 

 O valor a pagar mensalmente é de 22,00 €. 

 

d)  Aulas de dança – crianças nascidas em 2011 

 Serão leccionadas pela Escola Dancenter – Artes & Performances.  

 As aulas serão nas nossas instalações à 4ª feira das 15h 30m às 16h 15m. 

 O valor a pagar mensalmente é de 15,00 €. 

 Dentro do período de inscrições será dada prioridade às crianças que já frequentaram no ano anterior. 

  

 Todas as actividades referidas têm início no dia 1 de Outubro e oportunamente seguirá mais informação 

sobre as mesmas. 
 

Com os melhores cumprimentos 
 

Pel’ A Direcção 
 

______________________ 
(Maria Isabel Mónica) 



 
  
 
 

 
 

 

      São Bernardo, 17 de Setembro de 2014 

 

Aos Pais das crianças que frequentam o C.A.T.L.. –  2º Ciclo 

Exmos. Senhores 

 

1. Estamos a dar início a mais um ano lectivo. Para facilitar a comunicação e darmos conhecimento das 

actividades a desenvolver durante este ano, solicitamos a vossa presença para uma reunião de pais a realizar 

no próximo dia 24 de Setembro, 4ª feira, pelas 19h no salão de ATL. 

 

2. Tendo em conta a necessidade que as crianças do 2º ciclo têm de se dedicarem ao “estudo” durante o 

período que permanecem na instituição, o pouco tempo que resta deve ser ocupado com actividades livres 

que se identifiquem com as preferências das crianças. Apesar desta orientação, as crianças poderão ter 

acesso às seguintes actividades, extra mensalidade, mediante inscrição na secretaria respeitando a ordem de 

inscrição e de acordo com as vagas existentes, do dia 22 ao dia 26 de Setembro, para iniciarem em 1 de 

Outubro:  

 

a) Aulas de Karaté 

 Serão leccionadas por 1 Treinadora inscrita na Federação Nacional de Karaté 

 As aulas serão nas nossas instalações às 3ª e 5ª feiras das 18h 45m às 19h 45m. 

 O valor a pagar mensalmente é de 22,00 €. 

 

b) Aulas de Natação 

As aulas serão a cargo do Clube dos Galitos na piscina do INDESP com o horário das 16h 30m às 17h 15m, 

nos seguintes dias:  

2ª e 5ªfeiras – para todos os que se inscreverem para duas aulas/semana. 

4ª feira – para todos os que se inscreverem para uma só aula/semana.  

A taxa de inscrição a pagar ao Clube é de 7,50 € e a mensalidade é de 31,50€ €/2 aulas e de  

21,00€/1 aula. 

No caso de dois irmãos pretenderem ter aulas de natação, a 2ª inscrição será grátis e haverá uma redução de 

25% na mensalidade do 2º elemento. 

 

3.  Informamos aos pais das crianças que necessitem do nosso transporte, de manhã para a escola, que 

deverão estar na instituição até às 8h 05m. 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Pel’ A Direcção 

 

______________________ 
(Maria Isabel Mónica) 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                   
             
                                                                                                             S. Bernardo, 17 de Setembro de 2014 
Aos Pais das crianças que frequentam a Creche II 
Exmos. Senhores 
 
Este ano letivo, a nossa Instituição, em parceria com a Escola Dancenter – Artes & Performance, irá promover aulas 
de dança criativa para as crianças que frequentam a Creche II, nas seguintes condições: 
  

 As aulas decorrerão às  3ª e 5ª feiras e terão a duração de 30 minutos (das 9h 30m às 10h) 
 A mensalidade a pagar à Instituição é de 15,00 € 
 Os Pais interessados devem fazer a inscrição na secretaria do dia 22 ao dia 26 de Setembro 
 As aulas terão início no dia 1 de Outubro 

 
Oportunamente, enviamos mais informação para as crianças inscritas. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Pel’ A Direcção 
 

______________________ 
(Maria Isabel Mónica) 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

                                                                                          
S. Bernardo, 17 de Setembro de 2014 

Aos Pais das crianças que frequentam a Creche II 
Exmos. Senhores 
 
Este ano letivo, a nossa Instituição, em parceria com a Escola Dancenter – Artes & Performance, irá promover aulas 
de dança criativa para as crianças que frequentam a Creche II, nas seguintes condições: 
  

 As aulas decorrerão às  3ª e 5ª feiras e terão a duração de 30 minutos (das 9h 30m às 10h) 
 A mensalidade a pagar à Instituição é de 15,00 € 
 Os Pais interessados devem fazer a inscrição na secretaria do dia 22 ao dia 26 de Setembro 
 As aulas terão início no dia 1 de Outubro 

 
Oportunamente, enviamos mais informação para as crianças inscritas. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Pel’ A Direcção 
 

______________________ 
(Maria Isabel Mónica) 


