 Circular nº47/21_22

03/05/2022 

 Assunto: Inscrições e Matrículas - Ano letivo 2022-2023
Exmo. Senhor Encarregado de Educação,
A Fundação Salesianos vem informar-vos sobre os procedimentos a seguir para as inscrições
e matrículas no ano letivo 2022-2023.
1 - Inscrições dos alunos que já frequentam a escola
Todos os alunos que já frequentam a escola neste ano 2021-2022 devem:
a. Proceder à sua inscrição online para o ano letivo 2022-2023 durante o mês de maio. O
período de validação das inscrições online decorrerá de 4 a 30 de maio de 2022, sendo
necessário fazer a validação online e proceder ao respetivo pagamento. O assistente de
validação encontra-se disponível no endereço www.inscricoes.funchal.salesianos.pt,
durante o período estabelecido para a renovação das inscrições. Para aceder, utilize as
credenciais do aluno que habitualmente são usadas no acesso ao DNA online. Caso não
tenha as referidas credenciais, deverá solicitá-las utilizando o seguinte endereço:
secretaria@funchal.salesianos.pt
b. O valor da inscrição é de 160,00 euros.
c. Após a validação online, e para concluir a inscrição, deverá proceder ao pagamento até 30
de maio. Poderá fazê-lo presencialmente (multibanco, numerário, cheque, vale educação),
ou por transferência bancária, à ordem da Fundação Salesianos Funchal, IBAN: PT 50 0018
0003 3351 3482 0205 6 enviando comprovativo da mesma. A inscrição só fica concluída com
a validação online e o respetivo pagamento. O colégio não se poderá responsabilizar pela
manutenção da vaga dos alunos que não renovarem a inscrição dentro dos prazos
estabelecidos.
2 - Matrículas 2022-2023
d. Os NOVOS ALUNOS devem matricular-se nos dias 04 e 05 de julho.
e. Os ATUAIS ALUNOS devem renovar a sua matrícula nos dias 06, 07, e 08 de julho conforme
indicação do respetivo Diretor/Titular de Turma. A renovação só pode ser feita desde não
haja dívida.
f. As datas das Matrículas poderão ser alteradas em função da calendarização fixada pela
Secretaria Regional de Educação.
g. Para efetuar a matrícula, os pais devem apresentar o comprovativo de pagamento da
mesma. Para facilitar este procedimento, os pais podem pagar a matrícula antecipadamente
durante o mês de junho. (Pode ser realizada transferência bancária, procedendo conforme
descrito na alínea 1 - c).
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3 - Elementos necessários para a matrícula
h. No ato da matrícula devem ser atualizados todos os dados (moradas, contactos, emails,
telefones…). Para facilitar esta eventual atualização de dados, será enviado aos
Encarregados de Educação a ficha que consta atualmente na Secretaria da escola que deve
ser devolvida no dia da matrícula (atualizada se for o caso).
i. Documentos necessários:
a. Boletim de vacinas atualizado.
b. 2 fotos do aluno atualizadas.
c. Documento do abono para candidatura à ação social (escalões 1, 2 e 3).
d. Requisição de livros pelo Colégio com adiantamento de 75,00 euros.
4 - Mensalidades
j. O valor da mensalidade é de 160,00 euros (pagas de setembro a maio).
k. A mensalidade deve ser paga até ao dia 8 de cada mês.
l. Os pagamentos em atraso, que passem para o mês seguinte, terão um agravamento de 10%
ao mês.
m. Os Encarregados de Educação que optem por pagar a anuidade terão de fazê-lo
exclusivamente no ato da matrícula, ficando a crédito o valor de 4%, que poderá ser usado
no pagamento de atividades do ArtiSport, cantina e visitas de estudo, ou beneficiando de
um desconto de 3% no valor total a pagar, em ambas as situações responsabilizando-se
mensalmente pelo pagamento, até ao dia 8 de cada mês, de outras despesas correntes
(cantina, visitas de estudo, atividades do ArtiSport, etc.).
n. Não são devolvidos valores de inscrição ou de matrícula.
Funchal, 3 de maio de 2022

O Diretor,

____________________________________
Pe José Jorge Morais Gomes
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