
 C O L É G I O   D O   A M O R   D E   D E U S 

 

 

A todos os Encarregados de Educação 

 

N.ª Ref.ª: 23/3 * 18-01-2018 

Assunto: Renovação de Inscrição no Colégio para o ano letivo 2018/2019 

 

Estimados Pais e Encarregados de Educação, 

Recordando o tema anual que nos anima no presente ano letivo, “SER + revaloriza-te com os 

valores do Evangelho” e sob o signo da “Paz”, valor que estamos a vivenciar neste mês de 

janeiro, desejo para todos a fortaleza interior e a serenidade necessária para prosseguir este novo 

ano com alegria e entusiasmo. 

Entro em contacto convosco com o objetivo de começar a preparar o ano letivo de 2018/ 2019. 

Neste sentido, solicito o maior cuidado em relação aos pontos que se seguem: 

1. Se tem intenção de manter o seu educando no Colégio, no próximo ano letivo, por favor, 

preste atenção ao que, a seguir, se indica: 

Renovação de inscrição 

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

Colégio, até 20 de Fevereiro, mediante: 

a) Entrega de ficha de serviços, em anexo, devidamente preenchida; 

b) Apresentação (com imediata devolução após conferência) do Boletim de Vacinas do 

aluno com a vacina do tétano e do sarampo atualizadas; 

c) Entrega de uma fotografia tipo passe com a identificação do aluno no verso (apenas 

para os alunos em início de ciclo); 

d) Entrega de fotocópia do Cartão de Cidadão; 

e) Pagamento da propina de renovação no valor de 305.00€ 

 

2. Se não pretende manter o seu educando no Colégio, agradecemos que informe a Secretaria 

com a máxima urgência, a fim de concedermos vaga a outros alunos. 

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

efetuada no final deste ano letivo, juntamente com a transferência. Para tal, deve ser 

apresentada a seguinte documentação: Boletim de Vacinas, Cartão de Cidadão do aluno e 

Cartão do Cidadão e comprovativo de morada do Encarregado de Educação. 

4. A Direção do Colégio só aceitará a renovação da inscrição se os compromissos 

financeiros com o mesmo estiverem inteiramente cumpridos. 

5. O Colégio não garante a matrícula a quem não renovar a inscrição dentro do prazo 

estabelecido. 

 

Com a maior estima e consideração 

Atentamente,                           A Diretora Geral 

Irmã Maria Natália Soares dos Santos 


