
 
 
Caros pais e encarregados de educação das crianças de “O Ninho”, 

Na situação atual em que nos encontramos, vimos ao vosso encontro para vos transmitir 

algumas informações importantes, que passamos a expor: 

1. A informação que nos tinha sido veiculada na passada sexta-feira, dia 13/03/2020, e que vos 

transmitimos, era de que a suspensão de atividades em estruturas como “O Ninho” seria 

durante o prazo de duas semanas, passível de ser revisto. No entanto, a informação que 

recebemos hoje, que decorre do Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março, e que, vem ao 

encontro do que já era a nossa intuição, é que a suspensão iniciada hoje, dia 16 de março de 

2020, será reavaliada a 9 de abril, podendo ser prorrogada após reavaliação; 

2. “O Ninho” disponibilizará a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários do 

escalão A da ação social escolar. Quem for beneficiário deste escalão e desejar receber este 

apoio, deverá contactar-nos até às 16h00 do dia 17/03/2020. A partir do dia seguinte, dia 

18/03/2020, as refeições solicitadas serão entregues na nossa instituição, à hora que será 

indicada; 

3. Dando cumprimento ao que foi estabelecido legalmente, mesmo durante este período, 

sempre que surgir um possível caso de contágio com o vírus covid-19 ou suspeita do mesmo 

no vosso agregado familiar, devem comunicar-nos de imediato para os contactos: 244 859 800 

(durante os horários da secretaria) e 244 826 875 (no período noturno) para informarmos as 

autoridades de saúde e dar seguimento ao disposto no Plano de Contingência; 

4. As nossas educadoras de infância encontram-se a trabalhar em suas casas, sendo uma das 

suas tarefas a preparação de materiais e propostas de atividades para serem realizadas em 

casa. Para além da manutenção da componente pedagógica, poderão ser ajudas para a 

ocupação do tempo e oportunidades de trabalho a realizar com os vossos filhos. Por isso, 

convidamos-vos a estar atentos ao nosso site (www.csppvi.pt) e à nossa página no facebook. 

(Creche, Jardim de Infância e CATL “O Ninho”). 

Queremos deixar-vos uma palavra amiga de agradecimento pela colaboração que fomos 

sentindo, sobretudo nestas últimas semanas. Continuem a contar connosco. Tudo faremos 

para ajudar a reverter esta situação, contando com a vossa compreensão e colaboração.  

Estamos a viver um desafio de grandes dimensões que nos põe a todos à prova. Com 

serenidade, com a colaboração e responsabilidade de todos, e com espírito de entreajuda, de 

certeza que o vamos superar, mesmo que não seja tão rápido quanto todos desejaríamos. 

Recebam uma saudação amiga e os nossos melhores cumprimentos 

O Ninho 


