
 

COMUNICADO 
26 de março 

Caros Pais e Encarregados de Educação,  

Antes de mais, esperamos que este e-mail vos encontre a TODOS bem de saúde assim 
como todos os vossos familiares. 

Sabemos que vivemos hoje uma situação verdadeiramente sem precedentes.  

Sabemos que é preciso muito bom senso para tentar manter a serenidade e a cabeça 
fria. 

Sabemos que estamos todos cheios de medo, uns mais que outros, e que não é fácil 
lidar com a incerteza que o futuro nos reserva. Temos ainda mais receio porque é uma 
ameaça invisível. Temos dificuldade em lutar contra um inimigo que não se vê e que 
nos remete para o silêncio e o isolamento. Com certeza lidamos mal com a incerteza. 

Também sabemos que num mundo de pernas para o ar, completamente virado do 
avesso, estamos todos cheios das nossas razões e das nossas certezas, e pior, convictos 
delas. 

Só não sabemos se sobreviverão as certezas ou as incertezas mas o impacto está aí, a 
rutura já se deu e a crise virá, nem que seja connosco próprios. 

A nossa escola está de portas fechadas e num silêncio ensurdecedor... Porém, não é 
assim que a equipa da Academia se tem manMdo. Temos tentado, na medida do possí-
vel, encontrar forma de chegar até vós. Temos trabalhado internamente para tentar 
aproximar a nossa equipa educaMva dos seus alunos e familiares, mas também as aMvi-
dades que poderemos parMlhar e que sejam, não só úteis e lúdicas, como pedagógicas, 
para que os vossos filhos possam conMnuar a ter contactos com os seus professores e 
educadoras. 

Tentamos desta forma manter as boas práMcas que desenvolvemos na nossa InsMtui-
ção, tentando limitar o impacto do encerramento das instalações, mas tendo consciên-
cia de que os pais precisam de apoio nesta mudança tão drásMca e repenMna na vida 
de todos. Procuramos também estar atentos, não só a toda a equipa que se mantém 
em contacto permanente, como também aos nossos alunos e restante família, garan-
Mndo que estão tranquilos, saudáveis e seguros. 



Perante tais circunstâncias nunca experienciadas por qualquer um de nós, queremos 
que conMnuem a acreditar no nosso projeto e na nossa equipa, pois iremos fazer de 
tudo para nos mantermos de pé e para ultrapassarmos este período em conjunto, da 
melhor forma. 

Somos uma InsMtuição do Ensino ParMcular e CooperaMvo sem fins lucraMvos e que be-
neficia de um Contrato de Patrocínio com o Ministério da Educação para o Ensino ArRs-
Mco. Para além deste contrato, vivemos exclusivamente das mensalidades dos Encarre-
gados de Educação dos alunos que a frequentam para poder cumprir com as nossas 
responsabilidades.  

Estamos a viver uma crise sem precedentes e é nestes momentos que todos devemos 
elevar a nossa responsabilidade como cidadãos, ao nível superior da consciência cole-
Mva. Agora trata-se do NÓS e não do eu... 

Apelamos ao vosso bom senso, porque a economia, para já, só se vai manter se as em-
presas conMnuarem a pagar os ordenados, os fornecedores e os impostos e sem a vos-
sa ajuda não o conseguiremos fazer. 

Queremos poder daqui a duas semanas, três, um mês… não sabemos, voltar a abrir as 
portas de cabeça erguida e com toda a equipa que se mantém unida e em casa, mas 
que está desejosa de poder voltar a estar na presença dos vossos filhos e a poder con-
Mnuar com a vossa confiança e apoio. 

Compreendemos o vosso lado, mas também solicitamos a vossa compreensão.  

Tentámos ser justos com ambas as partes. Temos que ser fortes para chegarmos ao fim 
e podermos, depois de tudo, voltar mais fortes que nunca e por certo, com os valores 
da solidariedade, respeito, responsabilidade e perseverança muito mais consolidados.  

Assim, relaMvamente à faturação Mvemos que tomar algumas decisões, tendo em vista 
a manutenção de todos os postos de trabalho e responsabilidades da Academia: 

• Mês de março - iremos proceder a acertos relaMvamente às aMvidades Extra-
curriculares assim que reabrirmos; 

• Mês de abril - mensalidades (a pagar até ao dia 10): 

  - Berçário - desconto de 30% sobre o valor da mensalidade base pago 
habitualmente. 

  - Sala de 1 e 2 anos - desconto de 25% sobre o valor da mensalidade 
base pago habitualmente. 

  - Pré- Escolar - desconto de 20% sobre o valor da mensalidade base 
pago habitualmente. 



   - 1º Ciclo - desconto de 10% sobre o valor da mensalidade base pago 
habitualmente. 

  - 2º Ciclo – Alunos auto-financiados - desconto de 10% sobre o valor da 
mensalidade base pago habitualmente. 

  - Alunos que frequentam o Prolongamento de Horário - 2º Ciclo (com 
exceção dos auto-financiados) - desconto de 50% do valor base.  

  O Prolongamento de Horários - 2º Ciclo é um serviço que se inclui nas 
aMvidades extracurriculares que representa uma receita muito importante para a Aca-
demia. No ano leMvo anterior, a Academia perdeu o financiamento de 7 alunos inte-
grados (39 200 euros) e com muito esforço conseguiu que os alunos ficassem na escola 
suportando o valor do Contrato de Patrocínio desses alunos. Na altura pedimos a cola-
boração dos pais para inscreverem os alunos no Prolongamento de Horários de modo a 
ajudar a suportar este valor. Neste momento solicitamos a vossa compreensão e ajuda 
nesta situação, pedindo-vos que o prolongamento de horário seja faturado a 50%. 

  - Não haverá lugar a pagamento de AKvidades extra-curriculares (ex-
cepto Prolongamento de Horário- 2º Ciclo- 50%) e alimentação; 

   - Os alunos que pagaram a anuidade terão o acerto no final do ano leM-
vo. 

O pagamento deverá ser efetuado através do IBAN da Academia e deverão enviar o 
respeMvo comprovaMvo de pagamento por e-mail: 

IBAN SANTANDER: PT50 0018 230101717012020 58  

De momento não temos mais informação por parte das enMdades oficiais sobre a rea-
bertura da Academia. O Governo irá fazer uma reavaliação da situação a 9 de abril, mas 
caso a escola retorne ao seu funcionamento normal durante o mês de abril, faremos o 
respeMvo acerto. 

De acordo com as noRcias, a medida de contenção que impôs o fecho das escolas, pa-
rece que está a surMr algum efeito. Vamos conMnuar com fé e não deixar de ter força e 
acreditar que depois da tempestade virá sempre a bonança! 

Queremos dizer-vos: "Juntos seremos mais fortes e unidos faremos mais “escola”!!! 

Setúbal. 26 de março de 2020


A Direção


