Circular nº 4
2018/2019

Caros Pais e Encarregados de educação
É com alegria que nos preparamos para festejar o aniversário de Santa Paula Frassinetti,
fundadora das Irmãs Doroteias, nascida a 3 de março de 1809.
Este ano, os preparativos começaram mais cedo. De 18 a 27 de fevereiro, todos os grupos vão
passando pela sala de interioridade, para “vivenciarem” um episódio da vida de Santa Paula.
Paula, grande amiga de Jesus, AMA com um coração grande, partilhando a água do poço com
os soldados inimigos. O dia 28 de fevereiro, quinta feira, vai ser especial para todas as crianças
e adultos da Instituição. Celebramos Santa Paula Frassinetti com uma grande festa na praça,
em parceria com as Irmãs da Casa Paula. As crianças e os adultos vão almoçar todos juntos e
cantar os parabéns a Paula.
Chamamos a atenção para os seguintes pontos:
- a marcação do encontro com a Educadora da creche via internet para os dias 6, 7 e
8 de março. (as educadoras vão enviar o link do doodle para os pais se inscreverem)
- para a renovação da inscrição dos vossos filhos do próximo ano letivo 2019/2020,
terão que ser entregues, até ao dia 29 de março, na Secretaria, as fotocópias dos
seguintes documentos:






Último recibo de vencimento da mãe e do pai;
Demonstração de liquidação de IRS de 2016 e 2017;
Recibo da renda da casa ou prestação do empréstimo ao Banco;
Comprovativo de desemprego, caso se verifique essa situação;
Comprovativo do subsídio de desemprego atribuído, caso se verifique essa
situação.
Caso a documentação não tenha sido entregue até ao dia 29 de março, a renovação da
matrícula da criança fica sem efeito.
Agradecemos a todos os pais a valiosa colaboração, que sempre têm demonstrado nas
atividades da Obra Social Paulo VI. Continuamos a contar com cada um para levarmos a bom
termo a missão que nos foi confiada.
Para qualquer esclarecimento posterior, que eventualmente venham a necessitar, a Direção
estará sempre ao vosso dispor.
Despedimo-nos com amizade
25 de fevereiro de 2019
P´la Direção

Anabela Cristina Alves Pereira

