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註冊日期：2022 年 5 月 10 日至 14 日（星期二至六） 
 
註冊時間：網上預約（仁慈堂網址：www.scmm.mo） 
 

正式被錄取之幼兒，敬請 貴家長為子女網上安排預約註冊日子。報名時須預繳澳門幣

MOP2000 元整作為留位費，該費用將如數退回至 貴子弟第一期托費內抵充。逾期註冊者，

則視作自動放棄，其學位將按抽籤名單之次序補上，留位費將不予退回。 

(***溫馨提示: 每位幼兒只限註冊一間托兒所***) 

註冊時，請家長自備現金繳費，並需準備妥當以下所述文件及注意有關事項：  
（1） 報名表（請預先於網上下載或親臨索取） 

（2） 幼兒吋半彩色近照六張 

（3） 幼兒及幼兒父母有效之身份證明文件副本（可影於同一 A4 紙內） 

（4） 報名費澳門幣 MOP100 元整 

（5） 留位費澳門幣 MOP2000 元整  

（6） 註冊當日，需要購買本托兒所校服，每件為澳門幣 MOP200 元正。 

（7） 個人接種手冊（針簿）副本 

（8） 保健簿副本 

（接種或保健簿若非本地醫院簽發，第（6）、（7）項需於鏡湖、山頂醫院或衛生中心跟進） 

（9） 中國銀行 澳門幣 帳戶頁之副本 

 

每個月 1 號為繳付托費日 （如遇銀行節假日將順延至下一個工作日），於 台端指定

之中國銀行澳門幣帳戶內自動轉帳。 

澳門居民 — 中文班/葡文班（MOP3,200）；英文班（MOP3,700）  

非澳門居民 — 中文班/葡文班（MOP3,700）；英文班（MOP4,200）  

 

 

  本所謹定於 6 月 18 日上午 10 時正，

於新翼活動室舉行新生家長招待會，屆

時將以中文及葡文講解有關入托事項，

敬請各位家長務必準時出席。因疫情關

係，每位幼兒僅限 1 位家長代表出席，

不便之處，敬請諒解！ 

（家長會地址：澳門宋玉生廣場 322-36

號 誠豐商業中心 2 樓） 

 

 獲錄取之幼兒將於 2022 年 9 月初陸續安

排入托 

 新生入托前需提交由鏡湖醫院、山頂醫

院或衛生中心簽發之疫苗接種證明書正

本、入學健康證明書正本 

（該證明書需於入托前十天內發出方為

有效，本托兒所只接受山頂醫院、衛生

中心或鏡湖醫院發出之證明） 

 



 
 

              CRECHE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MACAU 
  

           INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA  
 

          DAS CRIANÇAS ADMITIDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data de matrícula: 10 a 14 de Maio (terça-feira a sexta-sábado) 
Horário de matrícula: Através de marcação no website da S.C.M.M.(www.scmm.mo) 

 
Na admissão para frequência da Creche, os encarregados de educação deverão fazer uma marcação 
on-line, do dia e hora que queiram fazer a matrícula, e fazer um depósito adiantado de MOP2000 
(duas mil patacas) a ser deduzido no 1º pagamento da mensalidade. Em caso de desistência da vaga, 
não haverá lugar a reembolso. 

 
A não comparência dos encarregados de educação no prazo estipulado para a matrícula, implica a 
perda da vaga, que será preenchida por outra criança em lista de espera. 

 
No acto de matrícula, é necessário o seguinte: 
1. Preenchimento do boletim de matrícula, fornecido pela Creche ou publicado no website da 

S.C.M.M.;     
2. 6 fotografias coloridas formato 1 ½”; 
3. Fotocópias dos BIR da criança e dos pais; 
4. Pagamento, em numerário, da taxa de matrícula (MOP100); 
5. Depósito de MOP2000; 
6. Aquisição de bibes no dia de matrícula - preço unitário: MOP200. 
7. Fotocópia do Boletim de Vacinas; 
8. Fotocópia do Boletim de Saúde (Boletins indicados nos pontos 6 e 7 emitidos no exterior devem ser 

previamente formalizados junto do Centro Hospitalar C. S. Januário, Centros de Saúde ou Hospital 
Kiang Wu); 

9. Fotocópia do número da conta bancária em MOP no BANCO DA CHINA DE MACAU. 
 
O pagamento da mensalidade é feito através de débito directo de uma conta do BANCO DA CHINA 
DE MACAU, a ser indicada pelo encarregado de educação. O dia 1º de cada mês é o dia do pagamento 
da mensalidade (se o dia 1 for feriado, será adiado para o próximo dia útil bancário). 
MENSALIDADE: 

 Residente de Macau: Sala em Língua Chinesa/ Língua Portuguesa: MOP 3,200.00 

:Sala em Língua Inglesa: MOP 3,700.00  

Não Residente de Macau: Sala em Língua Chinesa/Língua Portuguesa: MOP 3,700.00 

                                      cz Sala em Língua Inglesa: MOP 4,200.00 

 
 A reunião geral com os encarregados de 
educação das crianças admitidas para 
esclarecimento sobre o funcionamento da 
Creche, terá lugar no dia 18 de Junho de 
2022, pelas 10:00, no Salão Polivalente da Ala 
Nova. Devido à situação epidémica, apenas a 
mãe ou o pai da criança poderá comparecer 
(limite de 1 adulto por criança). Pedimos 
desculpa pelo incómodo. 
 (Local da reunião: Alameda Dr. Carlos 
D´Assumpção, nº.s 322-362, Edifício Centro 
Comercial Seng Fong, 1º andar 
 

 Os encarregados de educação das crianças 
admitidas para o ano-lectivo 2022-2023 serão 
atempadamente avisados da data do início da 
frequência, que decorre gradualmente durante o mês 
de Setembro.  
 Recordamos que para a frequência é necessária a 
entrega do Certificado de Vacinas da criança, 
emitido pelos Serviços de Saúde de Macau; e do 
Certificado Médico da criança, emitido pelo Centro 
Hospitalar C. S. Januário, pelos Centros de Saúde ou 
Hospital Kiang Wu; 
(Nota: o Certificado Médico deverá ter data de 
emissão não superior a 10 dias antecedidos à data do 
início da frequência da Creche).  
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