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).

