RESERVADO AOS SERVIÇOS DA C.M.A.
____________________________________________
REGISTO DE ENTRADA
N.º ____________/_____ DE ______/______/______
O Funcionário
____________________________________________

TRANSPORTES ESCOLARES

ANO LECTIVO 2022/2023

(Para efeitos do Decreto-lei n.º299/84 de 5 de Setembro)

Escola ______________________________________________________________

1

A PREENCHER PELO ALUNO/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Nome do Aluno: ____________________________________________________________________________________
Idade: _______ Anos Data de Nascimento: ________/_______/________ Contribuinte N.º_______________________
C.C. N.º __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Data de validade ____/____/______
Ano de Escolaridade frequentado no passado ano letivo: _________

Ano de Escolaridade a frequentar: _______

Nome do Encarregado de Educação: ___________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________________________________
Localidade: __________________________ Código Postal _____-_____ Freguesia: _____________________________
Telefone: _______________ Telemóvel: ____________________

2

TRANSPORTE A UTILIZAR
PASSE DE ESTUDANTE

Rodoviária do Tejo

PASSE

1ª Vez

Embarque________________________

Ribatejana

Destino______________________

REVALIDAÇÃO - ANUAL
N.º CARTÃO A RENOVAR

MENSAL

OT ____________________________

3

COMPROVATIVO DE MATRICULA

Para os devidos efeitos se declara que o aluno _____________________________________________(transitou/não

transitou) de ano e se encontra matriculado no _____ Ano
Ano 10º, 11º e 12º - Curso

____________________________________

_____/_____/__________

(Só a preencher pelo ensino secundário)

______________________________
Assinatura e carimbo

---------------------------------------------------------------------------

5

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS

Confirmo que aceito e autorizo o tratamento dos meus dados pessoais indicados no formulário, apenas para
efeitos dos pressupostos do mesmo, em conformidade com o RGPD.
____/_____/________

O Encarregado de Educação___________________________________

NOTA : SÓ SERÃO ACEITES OS REQUERIMENTOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS
E ASSINADOS PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

COMPROVATIVO DA NÃO EXISTÊNCIA DE OFERTA CURRICULAR

4

Para os devidos efeitos se declara que na Escola Secundária Marquesa de Alorna, não existe a área/Curso pretendido
_______________________________________________________________________________________________.
_____/_____/__________

_________________________
Assinatura e Carimbo

INFORMAÇÕES
PASSE NOVO - 1ª vez





REQUERIMENTO
1 FOTOGRAFIA
7 EUROS
COMPROVATIVO DE MORADA / ATESTADO DE RESIDÊNCIA
Entregar junto com este requerimento, documento comprovativo de residência do encarregado de educação
São considerados os seguintes documentos: Fotocópia do cartão de eleitor do encarregado de Educação; atestado de residência passado pela
Junta de Freguesia da área de residência e fatura luz, água.

REVALIDAÇÃO




COMPROVATIVO DE MORADA / ATESTADO DE RESIDÊNCIA
Entregar junto com este requerimento, documento comprovativo de residência do encarregado de educação.
São considerados os seguintes documentos: Fotocópia do cartão de eleitor do encarregado de Educação; atestado de residência passado pela
Junta de Freguesia da área de residência ou fatura de luz ou água.

Alunos com passe anual até 12º ano entregar o passe com a ficha de candidatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO



*Nas escolas fora do Concelho de Almeirim não serão comparticipados os seguintes alunos:
**Escolas do Concelho
o
o
o
o



Alunos que frequentam 2.º e 3.º Ciclos do ensino Básico;
Alunos ensino secundário desde que exista oferta curricular;
*Alunos que frequentam cursos comparticipados pelo POCH (CEF )
** Alunos que frequentam cursos comparticipados pelo POCH (CEF )

Este requerimento destina-se a alunos matriculados em escolas do Concelho de Almeirim , que pretendam usufruir de transporte
escolar. Todos os interessados deverão fazer inscrição de Transportes Escolares no Agrupamento de Escolas a que pertencem,
tendo em conta as seguintes instruções:






Quadro 1 - DADOS DO ALUNO E ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:
o
Este quadro deve ser preenchido na totalidade com os dados pessoais do aluno e Encarregado de Educação.
Quadro 2 - TRANSPORTE A UTILIZAR:
o
Rodoviária do Tejo e Ribatejana, para os alunos que utilizam a rede normal de transportes públicos;
Quadro 3 - COMPROVATIVO DE MATRICULA / SUCESSO EDUCATIVO:
o
Carimbar este requerimento na secretaria/SASE da escola, onde está matriculado, comprovando a matrícula e o sucesso educativo.
o
Alunos Ensino Básico
Quadro 4 – DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTENCIA DE OFERTA CURRICULAR
o
A Preencher pelo estabelecimento de ensino.
Quadro 5 – DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS.

Nota:



Todos os alunos que frequentam o ensino básico, 2º ciclo e 3º ciclo têm direito a passe anual até
perfazerem 18 anos. (DL 176/2012)
Os alunos que frequentam o ensino secundário têm direito a 50% do valor do passe até perfazerem
18 anos. O Município asseguram a 100% desde que devidamente enquadrado na legislação em
vigor.

ENTREGAR O REQUERIMENTO ATÉ 31 DE JULHO

