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ATENÇÃO/AVISO A TODOS OS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Assunto: Mensalidades de Maio/Quinzena lúdica:

Estamos todos a viver momentos difíceis! Difíceis pela incerteza, difíceis pelo
inesperado, difíceis pelas dificuldades acrescidas!
A AIPICA tem demonstrado ao longo dos anos que é uma instituição ao serviço da
população do Concelho de Almada. Assim, foi decidido a suspensão das mensalidades
no mês de Abril.
Agora estamos em Maio e a vida vai retomar o seu curso. Perante as circunstâncias
que se vivem e tendo em consideração as dificuldades das nossas famílias e as nossas
próprias decidimos que as mensalidades de Maio seriam reduzidas ao máximo que a
instituição pode suportar.
Assim, foi retirada a prestação da quinzena lúdica, foram retirados os proporcionais
de Julho e Agosto, foi retirado o valor da alimentação (10% da mensalidade) e do
remanescente retirou-se 50%.
Como compreenderão não é possível para garantir a continuidade de todos os nossos
postos de trabalho e a qualidade dos nossos serviços ir mais além!
Consideramos que estamos desta forma a apoiar as famílias com mais dificuldades
para vencerem esta etapa garantindo a continuidade do apoio à educação das nossas
crianças.
Relativamente à quinzena lúdica, uma palavra de esperança!
É nossa intenção manter a “quinzena lúdica” se bem que o calendário possa ter que
ser ajustado. As nossas crianças vivem tempos difíceis e incompreensíveis para elas,
pelo que vamos lutar para as compensar pelo que têm vindo a perder.
Pretendemos pois, fazer do regresso à AIPICA uma fase importante na vida das
nossas/vossas crianças. Depois de dois meses de confinamento eis que todos se vão
encontrar, vão poder brincar com os amigos e por isso estamos a programar
actividades de exterior que respeitando as medidas de salvaguarda de saúde possam
privilegiar o exterior facilitando o distanciamento social promovendo as regras e
condutas que nos são aconselhadas criando pois actividades facilitadoras destas
mesmas condições. Quando o programa estiver concluído daremos as informações
completas.

