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Comunicado  

Instruções sobre os pagamentos  

 

A Associação de Pais ou Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja 

(APEEAEMA) reconhece que estamos novamente a atravessar um momento extremamente complexo na 

vida de todos. 

A pandemia que assola o nosso país e a todo o mundo, começa a dar sinais de resistência ao esperado 

para este inicio de ano de 2021. 

Esta Associciação reuniu ontem os seus órgãos sociais no sentido de minorar os constragimentos que 

poderão resultar deste no Estado de Emergência decretado pelo Ex. mo Sr. Presidente da República, 

Professor Marcelo Rebelo de Sousa.  

Sendo necessário manter alguma atividade básica de funcionamento para esta Associação, entendeu a 

Direção que, à semelhança do ano anterior e, recolhidas as informações contabilisticas evidentes das 

dificuldades sentidas, somos a informar o seguinte: 

1º A fim de suprimir as necessidades de manutenção das escolas abertas durante o período entre 

setembro de 2020 e janeiro de 2021, a Associação aumentou significativamente o número de efetivos, 

visando garantir a segurança e integridades das nossas crianças, num apoio imprescindivel às escolas do 

Agrupamento Moinhos da Arroja: 

2º O aumento esteve também relacionado com as informações governativas que nos direcionavam 

para o não encerramento das escolas, facto que não se concretizou; 

3º Após reunião de direção e obrigados a encerrar a atividade para o bem de todos; foi decido que as 

mensalidades do ATL, cobradas até à nossa retoma, serão de €37,50 por aluno e € 3  de quota por 

associado. 

3.1º Fica suspenso o previsto no regulamento do ATL, no que respeita à redução de 20% para os 

associados com 2 ou mais filhos inscritos nos ATL da APEEAEMA. 

Estando em causa, neste momento, todas as componentes de apoio à família, onde vários 

colaboradores têm sido a nossa mais valia é estima e gratidão que merecem o reconhecimento do seu 

trabalho junto das nossas crianças.  

A Direção tem o foco apenas nas necessidades básicas do nosso capital humano que, nos vemos na 

obrigação informarmando ainda, os nossos associados, pais ou encarregados de educação desta 

Associação, do seguinte:  

 As atividades ministradas pela Associação (the inventors; inglês, teatro e dança) serão avaliadas na 

sua viabilidade após a resposta dos encarregados de educação que têm os seus educandos nestas 

atividades, a um questionário que iremos enviar entre 8 e 12 de fevereiro; 

 

 

  Odivelas, 30 de janeiro de 2021  

                                                           P’la direção da APEEAMA  

 O Presidente e Vice-Presidente da APEEAEMA  

  Paulo Malaquias e Rita Almeida  
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