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Caros pais e encarregados de educação: 

 

Informamos que a partir do dia 11 de maio e até ao dia 31 de maio de 2020, estão abertas as 

renovações de matrícula e novas inscrições para o próximo ano letivo 2020/2021, para as valências de 

Creche (dos 3 meses aos 2 anos) e do Pré-escolar (dos 3 aos 5 anos). 

Tendo em conta a situação atual em que nos encontramos, serão facultados a todos os 

encarregados de educação, via email, os formulários necessários para o efeito, que deverão 

preencher criteriosamente, assinar e digitalizar, anexando os documentos necessários para avaliação 

do processo de candidatura em formato PDF. 

Os formulários só serão enviados aos encarregados de educação, após o pedido para o email 

coordenacaopedagogica@ahsalreu.com, manifestando o seu interesse em matricular o seu 

educando. 

 Não serão aceites processos incompletos, sem preencher todos os campos e fora do prazo 

estipulado, não esquecendo a assinatura do encarregado de educação e a respetiva data, no final 

dos formulários. Para isso, deverão digitalizar os formulários, após a assinatura dos mesmos. 

Os processos de candidatura completos e devidamente identificados em formato PDF, deverão 

ser enviados para o email  coordenacaopedagogica@ahsalreu.com  

Informamos também que o Processo de Candidatura enviado por email, para ser aceite, deverá 

obedecer às seguintes regras: 

- Email redigido aos serviços, identificando nome completo da criança, data de nascimento, 

identificação do encarregado de educação e identificação dos Anexos ao email; 

-  Todos os documentos em Anexo deverão estar em formato PDF e ser identificados com o 

nome da criança. 

Após receção do processo de candidatura, será assinalado a ordem de entrega em modelo 

próprio, dos procedimentos das renovações. Salientamos que todos os processos entregues fora do 

prazo estipulado, sujeitam-se ao nº de vagas existentes (37) e às vagas com acordo de cooperação 

(25), no que concerne à resposta social de Creche. Relativamente ao Pré-escolar, sujeitam-se ao nº de 

vagas existentes, (25). 
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Posteriormente, todos os encarregados de educação serão informados do resultado final da 

candidatura do seu educando. Sem outro assunto, os meus melhores cumprimentos, 

 

Guilherme de Pinho Ferreira 

(O Presidente da Direção) 

Data: 07-05-2020 


