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Ano Letivo
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
/
-
Ano de escolaridade que o aluno irá frequentar
Curso
IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
-
TRANSPORTE QUE VAI UTILIZAR
Transdev
Landim
C.P.
Autocarro da Câmara
Outro
Passe n.º
Local de Embarque
A PREENCHER PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
É o estabelecimento de ensino que o aluno deve frequentar:
De acordo com a área de influência;
Por não existir o curso pretendido em escolas do Concelho;
Por não existir vaga no curso pretendido em escolas do Concelho;
O aluno 'beneficia / não beneficia' de subsídio para transporte escolar (riscar o que não interessa).
Escola
/
/
(Assinatura e carimbo)
A PREENCHER PELA CÂMARA MUNICIPAL
Deferido
Indeferido
Incompleto
Distância Casa/Escola
Km
Circuito n.º
Observações:
Verificado por:
A PREENCHER PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E ENTREGAR AO ALUNO
Confirmo que recebi do Encarregado de Educação do aluno
O requerimento de Transporte Escolar, assim como:
Fotografia
Passe escolar
Comprovativo de morada (com data do ano corrente)
Escola
/
/
(Assinatura e carimbo)
8.2.1.3144.1.471865.466429
O Encarregado de Educação
NOTAS
1.
Cada aluno deverá anexar ao requerimento uma fotografia, comprovativo de morada (com data do ano corrente)
(ex. fotocópia de recibo da luz ou água) e o passe escolar do ano letivo anterior, ainda que danificado.
 
O local de embarque deverá ser rigorosamente assinalado, sob pena de anulação do processo.
 
Após a emissão do passe escolar, sendo necessária a respetiva anulação por motivo de nele constarem dados incorretos,
prestados pelo aluno/encarregado de educação, a emissão de novo passe está condicionada ao seu pagamento
integral, a expensas do aluno.
 
Todos os alunos que frequentem o ensino secundário, deverão mensalmente, até ao último dia útil do mês anterior a que o
passe diz respeito, proceder ao pagamento da comparticipação que lhes é correspondente, na Tesouraria do Município
ou via Multibanco.
 
Excetua-se do número anterior, o mês de setembro, em que o pagamento do passe escolar apenas poderá ser efetuado
na Tesouraria do Município (para levantamento do passe escolar).
 
Caso seja necessária a emissão de uma 2ª via do cartão, deverá ser solicitada diretamente pelo aluno, junto da empresa
transportadora.
 
Em caso algum se pode verificar uma duplicação de apoios, pelo que, os alunos que recebam comparticipação da Escola
para efeitos de transporte escolar, não serão subsidiados pela Câmara Municipal.
 
Os alunos que vão requerer transporte escolar pela 1ª vez, inclusivamente os alunos que vão frequentar o 5º ano de
escolaridade, têm direito a transporte escolar, desde que frequentem o estabelecimento mais próximo da sua residência e
este percurso seja igual ou superior a 2 Km.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
de
de
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