AIPICA – Associação de Iniciativas Populares para a Infância do Concelho de Almada
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PUBLICA

Rua Conceição Sameiro Antunes Nº26 F - 2805-122 Cova da Piedade … Telefone 212723426 / Fax 212723427… info@aipica.pt

A todos os Encarregados de Educação que manifestaram intenção de renovar a matrícula
do seu educando para o ano lectivo 2020/2021, informamos que devido à situação atípica em que
vivemos neste momento, as renovações de matrículas serão realizadas por email.
A ficha de inscrição devidamente preenchida e os documentos necessários para a instrução de cada
processo devem ser enviados para o email info@aipica.pt até 22 de Maio.
No assunto deverão colocar: Renovação de (nome da criança), o nome da Unidade Educativa e o nome da
actual Educadora da sala.
Documentos a serem entregues:
Documento de Identificação, NIF e NISS da criança e dos progenitores;
Ficha vacinal da criança ou declaração do Centro de Saúde a comprovar que tem as vacinas em dia;
3 Últimos recibos de vencimentos do pai e da mãe (Em caso de desemprego deve ser entregue copia
do documento da Segurança Social atestando o valor do subsidio que se encontra ou não a receber);
Documento comprovativo da despesa mensal da renda da casa ou amortização ao banco, com a
identificação do titular;
Documento comprovativo das despesas com a aquisição de medicamentos de uso continuado, em
caso de doença crónica;
Comprovativo dos encargos mensais com transportes públicos e título de transporte (passe).
Declaração de IRS 2019 e respectiva nota de liquidação (até ao dia 30 de Junho);
Regulação das responsabilidades parentais e morada fiscal dos progenitores (se for o caso).
Notas:
Relativamente à declaração de IRS 2019, a entrega deverá ser feita até ao dia 30 de Junho.
Quem não submeter a declaração de IRS deverá entregar até ao dia 5 de Julho comprovativo emitido pelas
Finanças a atestar a não entrega da declaração de IRS.
O cálculo da mensalidade (2020/2021) fica suspenso até à entrega de todos os documentos.
A efectivação da matrícula será feita mediante o pagamento de 30€ com a mensalidade de Maio, 30€ com
a mensalidade de Junho e 30€ até ao dia 8 de Julho. Estes valores não são reembolsáveis.
A concretização da matrícula só será efectuada, de acordo com o regulamento, mediante a apresentação
da documentação (excepto o IRS se for o caso) e o pagamento respectivo.

Todos os processos de renovação de matrícula serão encerrados no dia 22 de Maio, dando
início às novas admissões no dia 25 de Maio.

