
MATRÍCULAS NA CATEQUESE PAROQUIAL 
(SANTA CRUZ DE ALBERGARIA-A-VELHA) 

 
 

FOLHA de INFORMAÇÕES 
para os Encarregados de Educação 

 

=> Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
➢ Deverá tomar conhecimento e assinar o RGPD quem ainda não o fez. 

 

=> A Matrícula na Catequese inclui a Missa e a participação nas Reuniões de Pais. 
➢A Catequese é uma caminhada de fé que inclui a assiduidade à Catequese e à Eucaristia 

assim como a participação nas diversas actividades e Reuniões de Pais. 
 

=> Limite de Faltas. 
➢Tradicionalmente tem havido o limite de 6 faltas à Catequese e o dever na participação 

assídua à Missa Dominical. Devido à actual pandemia serão feitos os devidos ajustes; 
➢Deveis estar atentos às faltas à Catequese e à Missa (justificá-las sempre aos catequistas). 

 

=> Colaboração com a Catequese. 
➢Deveis estar a par da sua evolução na catequese tomando a iniciativa de contactar os 

catequistas e a fazer o acompanhamento do processo catequético em casa; 
➢Procurai participar nas actividades promovidas pela catequese e nas Reuniões de pais. 

 

=> Valor da Matrícula dentro do Prazo. 
➢Matrícula Única (todos os anos) = 10,00 €/Sem catecismo (estão incluídos diversos materiais); 

➢Matrícula só para o 1º ano = 13,00 €/Com catecismo (estão incluídos outros materiais); 
 

=> Valor da Matrícula fora do Prazo. 
➢Matrícula Única (todos os anos) = 15,00 €/Sem catecismo (estão incluídos diversos materiais);  

➢Matrícula só para o para 1º ano = 17,50 €/Com catecismo (estão incluídos outros materiais); 
 

=> Matrículas para o 1º ano ou pela 1ª vez. 
➢Nas matrículas do 1º ano (ou pela 1ª vez), é preciso 1 foto tipo passe e ainda a data e local 
    de Baptismo (se não foi baptizado em Albergaria-a-Velha trazer comprovativo). 

 

=> Matrículas para o 4º ano. 
➢Os pais das crianças do 4º ano devem adquirir uma Bíblia para os seus filhos por ocasião 

da Festa da Palavra. Quem desejar poderá adquirir a Bíblia na Catequese. 
 

=> Matrículas para o 10º ano (Estágio). 
➢Matrícula realizada nos mesmos moldes e valores da restante Catequese. 

 

=> Matrículas para o Crisma (após do 10º ano/Estágio). 
➢Matrícula realizada nos mesmos moldes e valores da restante Catequese. 

 

= 2020/2021 = 



Matrículas na Catequese 

Dentro do Prazo: 
4 a 17 de Maio de 2020 

 

A renovação da Matrícula 
para todos os que frequentaram o ano 2019/2020 

é efectuada com o pagamento da Matrícula 
e de preferência por Referência Multibanco. 

Também poderão fazer o pagamento por transferência Bancária 
(CCAM – NIB/IBAN: PT50 0045 3310 4011 0202 6180 7) 

Cheque (à Ordem de: Fábrica da Igreja de Albergaria-a-velha) 
ou em espécie no Domingo, dia 17 de Maio entre as 9.00 e as 10.30 no Centro Paroquial. 

 
 

As famílias que desejem matricular as suas crianças na Catequese Paroquial 
devem estar inscritas na Paróquia 

e com a situação contributiva regularizada (côngrua). 
 
 
 

A Catequese Paroquial do próximo ano 
terá contornos especiais que serão definidos até Setembro, 

conforme o decorrer do estado da situação da actual pandemia. 
 

A suspensão da Catequese a partir de Março, 
exige que o próximo ano seja, em parte, 
a continuação dos conteúdos deste ano. 

 

Será usado o Catecismo deste ano 
para os conteúdos que ficaram por serem abordados. 

A continuação do ano 
será apoiada em materiais cedidos ao longo das sessões. 

 
 
 

1º Ano ou 1ª vez na Catequese 
 

➢ Ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada 
➢ Folha do RGPD assinada 
➢ 1 foto tipo passe 
➢ Data e local de Baptismo (se não foi baptizado em Albergaria-a-Velha trazer comprovativo). 
=> Colocar a documentação na Caixa de Correio da Residência Paroquial. 
=> O Pagamento da Matrícula poderá ser feito por referência Multibanco que será  
     enviada após a entrega dos Documentos. 
     Pode também deixar junto com os Documentos o pagamento em Cheque ou espécie 

ou ainda o comprovativo de transferência bancária. 
➢Matrícula dentro do Prazo = 13,00 €/Com catecismo (estão incluídos outros materiais); 
    Matrícula fora do Prazo = 17,50 €/Com catecismo (estão incluídos outros materiais); 

Documentos disponíveis: 
-Presencialmente no dia 2 de Maio (Sábado) das 15.00 às 16.00 no Centro paroquial; 
-Online no site da Paróquia: paroquiadealbergaria.pt 

 

 

Data da informação:   28  /  04  /  2020             O Pároco:____________________ 
 


