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Comunicado
Caros Pais/ Encarregados de Educação
De acordo com as diretrizes do governo o serviço de CATL irá reabrir dia 15 de junho.
Após conversações com a Segurança Social, entidade que nos tutela, fomos alertados que não
nos poderemos sobrepor ao horário letivo e as crianças não podem faltar às aulas nem falhar com
o plano de aula diário. Estas responsabilidades serão inteiramente das famílias, pois, como sabem,
o CATL não presta serviço de apoio ao estudo.
Assim sendo informamos que, até ao final do dia 12 de junho, caso não surjam novas indicações,
iremos reabrir o serviço de CATL das 12h30 às 19h30 com serviço de almoço.
Os interessados em frequentar o serviço deverão informar o quanto antes a frequência e se
necessitam do serviço de almoço.
Irão existir dois horários de entrada:
- 12h30 – 13h para aqueles que vêm almoçar;
- 14h00 – 14h30 para os que só irão usufruir do apoio da tarde;
O horário de saída será após as 16h (caso tenham que sair antes deverão avisar).
Esta medida é necessária, pois teremos que ter uma funcionária destacada para receber e entregar
as crianças no espaço destinado para o efeito, o mesmo será na porta nas traseiras do edifício
(deverá seguir a linha vermelha)
Terão que trazer:
- Sapatos para utilizar apenas na APSMA;
- 2 Sacos para colocar os sapatos (um saco para os sapatos de casa outro saco para os sapatos
que usam na APSMA)
- Garrafa para a água identificada;
- Chapéu identificado (irá semanalmente para casa para ser lavado).
Reforçamos que é nossa intenção reabrir o serviço no dia 15 de junho, no entanto, ainda não saíram
as diretrizes formais que, quando forem públicas, poderão apresentar novas datas de reabertura
como já aconteceu relativamente ao dia 01 de junho.
Sobral de Monte Agraço, 11 de junho de 2020
A Direção Técnica
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