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Matricula  
Jardim-de-Infância CCD CASCAIS 

 

  Circular Informativa 
     Ano letivo 2016/2017 

 

Informam-se os pais e encarregados de educação que deverão proceder à matrícula dos 
educandos para a frequência do ano letivo de 2016/2017, 
Locais e horários: 
 
- nos serviços administrativos do CCD: 

   De 02 maio a 06 maio, das 9 às 13h e das 14h às 18h.  

 
- no Jardim-de-infância: 

 Dia   9 maio, 2ª feira, das 9 às 13h e das 14h às 18h 
 Dia 11 maio, 4ª feira, das 14h às 18h 
 Dia 13 maio, 6ª feira, das 9h às 13h 

 
Para efeitos de admissão, o encarregado de educação ou representante legal deverá 
proceder ao preenchimento de uma ficha de inscrição, devendo fazer prova das 
declarações efetuadas, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos: 

 
1) Cartão de Cidadão da criança e do encarregado de educação ou do representante legal; 

2) Boletim de vacinas atualizado; 

3) Cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde ou de qualquer outro subsistema a que a criança 

pertença; 

4) Documentos comprovativos do rendimento do agregado familiar, nomeadamente a última declaração 

de IRS e respetiva nota de liquidação. (a) (b) 

5) Documento comprovativo das despesas fixas mensais com o arrendamento ou prestação mensal 

devida pela aquisição de casa própria; 

6) Certidão de sentença judicial de regulação do poder paternal, caso se aplique. 

7) Horário de trabalho do encarregado de educação (c).  

8) Valor de 25,00€ relativo á inscrição. 

 

Caso se verifiquem mensalidades em atraso, não será renovada a inscrição.   

 
Alcabideche, 29 Março de 2016 

 

(a): A declaração de IRS e a respetiva nota de liquidação (ano de 2015) deverá ser entregue até ao final de Julho de 2016.  

(b): Caso o agregado familiar não se enquadre na alínea g) e beneficie, entre outras, das seguintes situações: rendimento social de 

inserção, fundo de desemprego, baixa clínica, reforma/pensão ou se encontre desempregado, deverá comprovar, documentalmente, a 

respetiva situação, fazendo prova dos rendimentos que aufere. 

(c): Este documento pode ser entregue até 15 setembro.  
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