Creche Mãe Maria
Ter um filho é sempre uma experiência inesquecível, quer seja uma estreia ou já uma
repetição. Uma experiência e uma aventura para serem partilhadas em plenitude pela
Mãe e pelo Pai, repartindo alegrias e preocupações, tarefas prazenteiras e outras menos
agradáveis.
A Creche Mãe Maria pretende intervir nesta experiência sempre diferente, no plano
afectivo, comportamental e de evolução da criança e dos próprios adultos enquanto pais,
assegurando as condições necessárias para as crianças poderem desenvolver todos os
aspectos da sua personalidade, tendo em consideração a existência de ritmos diferentes
de crescimento de cada criança que importa respeitar.
Somos uma creche privada que abriu em Setembro de 2007 e tem a lotação para 46
crianças dos 3 meses aos 3 anos. Estamos na Estefânia, a 5 minutos a pé do Saldanha.
As nossas condições são:
 Inscrição anual no valor de € 235 renovada anualmente
 Mensalidade no valor de € 428 (inclui aulas de Inglês e ginástica, bem como o
fornecimento de todos os cremes de hidratação Uriage.)
 Alimentação € 82
 Seguro Escolar Anual € 10
Serviços extra mensalidade
 Aulas de música;
 Fraldas;
 Toalhetes.
Condições para os profissionais da PJ
Não pagam a inscrição anual de € 235 em todos os anos que os seus filhos permanecerem
na Creche Mãe Maria.
Se durante um ano aparecerem mais de 5 crianças vindas da PJ, terão um desconto
adicional de 5% no valor da mensalidade.
Outras Informações
Estamos abertos todo o ano, excepto nos últimos 15 dias de Agosto, das 7:45 às 19.
Podem-nos visitar entre as 8 e as 19 horas e não necessitam de agendar a visita.
O acesso durante as horas da sesta é naturalmente condicionado.
Contactos:
Email: maria.carmo@crechemaemaria.pt
Site: www.crechemaemaria.pt
Telefone: 213 538 068
Tm: 91 507 40 47 (Maria do Carmo)
Tm: 96 235 07 71 (Sónia Gaspar)

Venha-nos visitar, não precisa de avisar!

