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Circular sobre Novas Inscrições 2020/21 

11 de maio de 2020 

 

Assunto: Novas inscrições_ ano letivo 2020/21 

 

Estimados Pais e Encarregados de Educação,  

 

Informamos que o período de inscrição/ matrícula para o ano letivo 2020/21 decorrerá de acordo com o seguinte 

cronograma:  

 

Até ao dia 29 de maio 

Os Encarregados de Educação devem proceder ao preenchimento e entrega da Ficha de Pré-inscrição (disponível no 

site da escola www.aproinfancia.pt), acompanhada dos seguintes documentos (apenas para os Encarregados de 

Educação que ainda não o tenham feito): 

 Nº Contribuinte e NISS do(a) aluno(a) / ou Cartão de Cidadão;  

 Nº Contribuinte e NISS dos Pais/Enc. Educação/ou Cartão de Cidadão;  

 Cartão de utente do SNS do(a) aluno(a) / ou Cartão de Cidadão;  

 Cartão da Seg. Social/ADSE do Pai e Mãe/ ou Cartão de Cidadão.  

 

A entrega da Ficha de Pré-inscrição e respetivos documentos pode ser efetuada da seguinte forma: 

 Presencial - nos Serviços Administrativos – Secretaria 

 Online - através do envio de email pelo(a) Encarregado(a) de Educação para info@institutonunalvres.pt com a 

Ficha de Pré-inscrição preenchida e assinada pelo(a) Encarregado(a) de Educação. 

 

Até ao dia 12 de junho 

Os Encarregados de Educação serão contactados pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família para marcação de 

entrevista para o preenchimento da Ficha Socioeconómica Inicial e Requisitos, com vista ao apuramento de 

rendimentos e despesas do agregado familiar para posterior definição da comparticipação familiar e preenchimento dos 

critérios de admissibilidade.  

Até ao momento da entrevista, os Encarregados de Educação devem enviar para gabsocial@institutonunalvres.pt, os 

seguintes documentos: 

 Cópia dos encargos com habitação e saúde, referente ao ano de 2019;  

 Cópia do comprovativo da declaração de IRS referente ao ano de 2019 (e respetiva nota de demonstração 

de liquidação se disponível); se não existir esta informação, cópia de comprovativo de declaração de IRS 

referente ao ano de 2018 (e respetiva nota de demonstração de liquidação); 
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 Cópia do IRC e os seus respetivos anexos (nos casos aplicáveis);  

 Cópia dos três últimos recibos de vencimento do agregado familiar;  

 Em caso de desemprego, comprovativo da (in)existência de subsídio de desemprego e comprovativo de 

inscrição no IEFP; 

 Declaração atualizada do Escalão de Abono de família. 

 

Os Encarregados de Educação que assim o desejarem podem prescindir da necessidade de apresentação de 

documentação, optando pelo pagamento do valor da mensalidade encontrado para o escalão mais alto da Instituição. 

Para este efeito, devem enviar um e-mail para gabsocial@institutonunalvres.pt com a informação dessa intenção. 

 

Até ao dia 30 de junho 

Comunicação de admissibilidade e respetivas comparticipações familiares. 

 

Até ao dia 15 de julho 

Os encarregados de educação deverão dirigir-se aos nos Serviços Administrativos – Secretaria para proceder à entrega 

dos seguintes documentos: 

 4 fotografias; 

 Boletim Individual de Saúde (registo de vacinações); 

 Atestado médico em como a criança pode frequentar a escola; 

 Contrato de Prestação de Serviços (CPS); 

 Autorização de Entrega da Criança (AEC) (para este efeito é necessário o n.º do cartão de cidadão das 

pessoas que estão autorizadas a levar a criança); 

 Opção pelo Prolongamento de Horário (OPH). 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PRESENCIAL DOS SERVIÇOS: 

A partir do dia 18 de maio, segunda-feira, em horário a anunciar oportunamente.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

Gabinete de Apoio ao Aluno e Família  
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