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Ex.'o Sr. Encarregado de Educação

NlRef:20
Dataz 02 de maio de2022

Assunto: Renovação de Matrícula Alunos em Regime Articulado/Tinanciado

Esperamos que se encontrem bem de saúde, assim como restantes familiares.

Vimos por este meio informar sobre os procedimentos que a EMPV vai adotar para os efeitos

de Renovação de Matrícula dos vossos educandos, parc o ano letivo de 202212023.

O período de Renovação de Matrículas estende-se do dia 03 de maio ao dia 31 de maio de

2022, e deverão proceder da seguinte forma:

- Aceder à ârea reservada do seu educando na plataforma MUSa em "Renovar Matrícula", com

as credenciais habituais de acesso;

- Confirmar todos os dados, alterar se verificável e submeter a confirmação desses mesmos dados

(Todos os campos são de preenchimento obrigatório). Relembramos que é de extrema

importância os contactos telefónicos e de correio eletrónico estarem atualizados);

- Ao finalizar o processo de renovação, a plataforma MUSA gera um documento em .pdf que

deverá ser enviado para os Serviços Administrativos da EMPV para hugomesquita@cm-

pvarzim.pt. Esse documento comprova a data de renovação de matrícula do aluno;

- Efetuar o pagamento da Taxa de Material Pedagógico no valor de 3(E (trinta euros) por

transferênci a banciria para o IBAN PT50 0035 0666 0007 9949 3306 0 dentro do prazo

estabelecido para Renovação de Matrícula (03 de maio ao dia 31 de maio de2022);

- Enviar o comprovativo de transferênciapara o email hugomesquita@cm'pvaruim.pt indicando

o nome do aluno (a Renovação de Matrícula apenas será considerada efetiva com a receção do

comprovativo de pagamento pelos Serviços Administrativos da EMPV).

Qualquer dúvida estamos ao dispor

Com os melhores cumprimentos.
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Ex.'o Sr. Encarregado de Educação

N/Ref:21
Data:02 de maio de2022

Assunto: Renovação de Matrícula Alunos em Regime Supletivo

Esperamos que se encontrem bem de saúde, assim como restantes familiares.

Vimos por este meio informar sobre os procedimentos que a EMPV vai adotar para os efeitos de

Renovação de Matrícula dos vossos educandos, para o ano letivo de 202212023.

O período de Renovação de Matrículas estende-se do dia 03 de maio ao dia 31 de maio de

2022, e deverão proceder da seguinte forma:

- Aceder à ârea reservada do seu educando na plataforma MUSa em "Renovar Matricula", com

as credenciais habituais de acesso;

- Confirmar todos os dados, alterar se verificável e submeter a confirmação desses mesmos dados

(Todos os campos são de preenchimento obrigatório). Relembramos que é de extrema

importância os contactos telefónicos e de correio eletrónico estarem atualizados);

- Ao finalizar o processo de renovação, a plataforma MUSa gera um documento em .pdf que

deverá ser enviado para os Serviços Administrativos da EMPV para hugomesquita@cm-

pvarzim.pt. Esse documento comprova a data de renovação de matrícula do aluno;

- Efetuar o pagamento por transferência bancáriapara o IBAN PT50 0035 0666 0007 9949 3306

0 dentro do prazo estabelecido para Renovação de Matrícula (03 de maio ao dia 31 de maio de

2022), de:

- Taxa de Renovação de Matrícula no valor de 45€ (quarenta e cinco euros);

- Seguro Escolar no valor de 6€ (seis euros),

- Taxa de Materiat Pedagógico (os alunos da Pré estão isentos da Taxa de material

Pedagógico) no valor de 10€ (dez euros)

- Enviar o comprovativo de transferênciapara o email hugomesquíta@cm-pvatzim.pt indicando

o nome do aluno (a Renovação de Matrícula apenas será considerada efetiva com a receção do

comprovativo de pagamento pelos Serviços Administrativos da EMPV).

Qualquer dúvida estamos ao dispor.

Com os melhores cumprimentos.


