Renovação de matrículas 2020/21
Caros alunos e encarregados de educação,
Estando a chegar ao final o ano letivo 2019/20, importa confirmar se os dados que fazem parte
do processo individual do aluno na nossa escola estão atualizados, assim:
1. Através do Inovar Consulta é necessário verificar os dados pessoais do processo de
matrícula e confirmar se estão atualizados. Se existir atualização de dados, deve
submeter as alterações até ao dia 10 de julho de 2020;
2. Após essa data, os nossos serviços da Secretaria irão verificar a informação e caso haja
necessidade, entrarão em contacto telefónico para validar a mesma ou solicitar o
documento comprovativo da alteração ou algum documento que ainda esteja
pendente de entrega no processo de matrícula;
3. Se o aluno tem 18 ou mais anos de idade, é necessário proceder ao pagamento do
seguro escolar, no valor de 6,35€ e pode ser liquidado através de transferência
bancária para o IBAN: PT50 0035 0510 0003 6691 93046 sendo necessário remeter
comprovativo
desse
pagamento
através
do
email
secretaria@escolaprofissionalmoita.com;
4. Após a confirmação da receção da transferência, será remetido o recibo referente à
despesa do seguro escolar para o email do encarregado de educação;
5. Considerando que a prova escolar para efeitos de abono de família é feita de forma
automática, não deve ser necessário submeter informação adicional na segurança
social direta. No entanto, caso seja necessário obter uma certidão comprovativa de
matrícula para o próximo ano letivo, basta proceder ao pedido da mesma para o email
da secretaria@escolaprofissionalmoita.com e a mesma será remetida no prazo de 48h
úteis para o email do Encarregado de Educação;
6. Se for necessário preencher a documentação para o passe/transportes escolares,
poderá ser solicitada através do email secretaria@escolaprofissionalmoita.com
Em caso de dúvida poderá entrar em contacto com os nossos serviços para
secretaria@escolaprofissionalmoita.com ou 212 800 600.
Moita, 25 de junho de 2020
A secretaria,

