COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
A todos os Encarregados de Educação
N.ª Ref.ª:27/ 3 * 14.01.2016
Assunto: Renovação de Inscrição no Colégio para o Ano Letivo de 2016/2017
Exmo/a Senhor/a,
Os meus mais respeitosos cumprimentos.
Um excelente ano para si e para a sua família!
Para saber atempadamente quem continua a frequentar o Colégio, se não pretende manter o
seu educando no Colégio, agradecemos que informe a Secretaria com toda a urgência possível
a fim de darmos a vaga a outros alunos.
Se a sua intenção é manter o seu educando no Colégio para o próximo ano letivo, solicitamos
a sua melhor atenção para os pontos seguintes.
R e n ov aç ã o d e i ns c r iç ão :
1.

A renovação da inscrição interna do vosso educando deverá ser efetuada na Secretaria

do Colégio até 20 de fevereiro, mediante:
a) entrega de fichas em anexo devidamente preenchidas;
b) apresentação, (com imediata devolução após conferência) do Boletim de Vacinas do
aluno com a vacina de tétano atualizada;
c) entrega de 2 fotografias tipo passe com a identificação do aluno no verso (só para os
alunos em inicio de Ciclo: 3 anos, 1º ano, 5º ano, 7º ano e 10º ano);
d) entrega de uma fotocópia do cartão de cidadão ou BI (neste caso é necessário
fotocópia do Cartão de contribuinte, do cartão da Segurança Social e de utente);
e) pagamento da propina de renovação de inscrição no valor de 305€;
2.

No caso de o aluno sair do Colégio, a matrícula oficial em ordem ao próximo ano, será

feita no final deste ano letivo, com a respetiva transferência.
3.

A Direção do Colégio só aceitará a renovação de inscrição se os compromissos

financeiros com o mesmo estiverem inteiramente cumpridos.
4.

Relativamente à tabela de preços, ainda não está atualizada; no entanto garantimos que

os aumentos nunca serão superiores a 2%.
Com votos de continuação de um bom ano letivo,
Atentamente,
A Diretora Geral
(Ir. Helena Oliveira)
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