
 

 

Eu,____________________________________________________Encarregado de Educação 

de________________________________________________, venho por este meio informar que:   

                                            RENOVA                    NÃO RENOVA 

 

A matrícula do seu filho(a) da Sala ______ para o Ano Letivo 2020/2021 nesta Instituição. 

 

O custo da Renovação (não reembolsável em caso de desistência): 50,00€, valor a pagar: 

- 25,00€ na mensalidade de Maio 

- 25,00€ na mensalidade de Junho 

 

Prazo de entrega da documentação – de 1 de abril a 30 de abril 2020 

Documentos a apresentar no ato da renovação:  

1- Bilhete de Identidade do Utente e 

representante legal. 

2- Cartão de Contribuinte do Utente e 

representante legal. 

3- Cartão de Beneficiário da Segurança Social do 

Utente e representante legal. 

4- Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de 

subsistemas a que o Utente pertença. 

5- Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão de 

todos os elementos que constituem o 

Agregado Familiar; 

6- Declaração assinada pelo Encarregado de 

Educação que mencione quem está autorizado 

a levar a criança da Instituição (fornecida pelos 

n/ serviços); 

 

7- Comprovativo dos rendimentos: 

Declaração do IRS e nota de liquidação do 

ano transato (2019)  

8- Contrato de Arrendamento carimbado 

pelas finanças e recibo de renda atualizado 

ou amortização mensal; 

9- Documentos comprovativos de despesas 

inerentes a doenças crónicas da criança; 

10- Recibos de vencimento dos 2 meses 

anteriores à inscrição dos Pais/Agregado 

Familiar.  

11- Situação de Desemprego:  

– Declaração do Centro de Emprego 

 - Declaração da Segurança Social 

– Declaração de R.S.I 

12- Família monoparental – regulação do poder 

paternal 

 

Observações 

- Devem ser apresentadas fotocópias dos documentos solicitados com a presença dos originais, para autenticar. 

- Não há renovações de matrículas para encarregados de educação com mensalidades dos seus educandos em atraso.  

- Só serão aceites processos completos. 

 

As respostas sociais Creche e Jardim de Infância estarão encerrados de 17 a 31 de Agosto 2020. 

Os regulamentos, para consulta, encontram-se afixados no placard da entrada e no site da instituição. 

A Instituição inicia as suas atividades com as crianças a 02 de setembro de 2020. 

 
Assinatura do Encarregado de Educação: _______________________________________________ 

Data da entrega dos documentos nos serviços administrativos: ______________________________ 

Recebido por: _____________________________________________________________________ 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA  

  


