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JARDIM DE INFÂNCIA D. JOSÉ DA COSTA NUNES 
INFORMAÇÕES  2018/2019 

 

  NOVOS ALUNOS 
 
 
PEQUENA APRESENTACÃO  
 

Somos uma Instituição de Ensino Particular sob a alçada da APIM, Associação Promotora da Instrução  

dos Macaenses.  

O Português é a nossa língua curricular e o Mandarim e o Inglês são proporcionados como línguas 

estrangeiras.  

Procurando ser uma escola Inclusiva, Cooperativa e Multicultural, temos um currículo único, que visa 

desenvolver o potencial de cada criança respeitando as características individuais. 

 
 
1. PROPINAS 
 
O valor da propina anual será definido pela Comissão Directora da APIM 

 É pago em 3 prestações. 

 5% desconto para quem tem 2 filhos a frequentar o D. José e a EPM; 

 10% desconto para quem tem 3 filhos a frequentar o D. José e a EPM. 
 

A Sta.Casa da Misericórdia poderá apoiar financeiramente as famílias mais necessitadas. Para mais informações 
é favor contactar (2833 7503) 

 
 

2. CALENDARIZAÇÃO:  

 1 de Março a 29 de Março de 2018 : Entrevistas para acesso escolar (Para efectivar a inscrição é 

necessário o pagamento da taxa de inscrição, no valor de 1000 patacas. Este valor não será devolvido 

mesmo em caso de desistência).   

Todos os pagamentos devem ser efectuados por transferência (ATM, online, num banco) ou depósito 

na conta do BNU  No 9008567706 O pagamento só poderá ser validado quando um comprovativo do 

pagamento for apresentado na Secretaria da escola.                    

 3 de Abril a 14 de Abril de 2018 : Os pais/encarregados de educação imprimem o “talão de matrícula”, 

com o BIR de Macau válido dos educandos, nos quiosques de auto-impressão                     

 9 de Abril de 2018 :  Publicação da lista de alunos admitidos 

 11 de Abril a 14 de Abril de 2018: Entrega do “talão de matrícula” na Secretaria da escola  

 16 de Abril de 2018: Publicação da lista dos alunos admitidos que estavam em lista de espera e 
entrega do “talão de matrícula”. 

 
 
 

http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/site/talao1718/index-p.jsp?con=schedule#s7
http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/site/talao1718/index-p.jsp?con=schedule#s7
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3. MATRÍCULA 2018/2019    
 

 1 a 8 de Junho - A inscrição é efectivada com o pagamento da 1ª prestação da propina 2018/2019                                 
Documentos a entregar:  

 6 fotos tipo passaporte 

 Modelo G1*  

 Fotocópia do BIR do aluno 

 Fotocópia do BIR dos pais 

 Fotocópia do Cartão de Saúde  

 Fotocópia do Boletim de vacinas  

 Questionário* preenchido  

 Autorização Saídas*  

 Autorização Fotos*  

 Inscrição no serviço de refeições*  

 Autorização Medicamentos*  
 

    * Poderá fazer o download destes documentos no nosso site http://jidjcn.com    
 
 

 
4 . HORÁRIOS  : 
 
8:30 às 18:00 - Horário de funcionamento, Segunda a Sexta:  

 8:30 às 16:30 - Incluído no pagamento da propina  

 16:30 às 17:15 – Actividades Extracurriculares (AEC), opcionais e por pagamento extra (com vagas                   

limitadas); 

 16:30 às 18:00 – Componente de apoio à família (CAF), opcional e por pagamento extra. 

 
 

 
5. PAGAMENTOS : 
 
Todos os pagamentos devem ser efectuados por transferência (ATM, online, num banco) ou depósito na 

conta do BNU  No 9008567706. O pagamento só poderá ser validado quando um comprovativo do pagamento 

for apresentado na Secretaria da escola. 

 

Secretaria: de Segunda a Sexta : 8:30 – 13:00 e  14:30 – 17:30 

 

Email: secretariadjcn@gmail.com 

Site:  www.jidjcn.com 

Fax :   28524552                                                                          

Tel :    28533544 
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