RESERVADO AOS SERVIÇOS

REGISTO DE ENTRADA

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
TRANSPORTES ESCOLARES
D.L 299/84 DE 5 DE SETEMBRO

Núcleo de
Educação

_________

NIPG _____________/________, data de
entrada na CMA _________/________/______
O Funcionário
______________________________
GI nº__________________________

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

_____________/_____________

A PREENCHER PELO ALUNO/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

1

Nome do Aluno: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Morada Completa: ______________________________________________________________________________
Localidade: _______________________________________ Código Postal ______-__________________________
Idade: __________ Anos - Data de Nascimento: _________/_______/________ Telemóvel ___________________
N.º do Cartão do Cidadão ___________________________

NIF_______________________________________

Email: _____________________________________________________________ @_________________._______
Ano de Escolaridade frequentado no passado ano letivo: ______

Ano de Escolaridade a frequentar: ________

Nome do Encarregado de Educação: ____________________________________________________________
Grau de Parentesco com o aluno: ______________________________________________________________
Morada Completa: ______________________________________________________________________________
Localidade: _________________________________ Código Postal _____-_____ ____________________________
Telefone (Casa): ________________ Telefone (Trabalho): ____________ _____ Telemóvel: __________________
Email: ___________________________________________________________@_______________. __________

TRANSPORTE A UTILIZAR

2
Rodoviária do Tejo
Boa Viagem
CP, Metro, Carris, Outro

PASSE DE ESTUDANTE
TRAJETO

REVALIDAÇÃO - ANUAL

Embarque _________________________
Destino ___________________________

Entrega o Cartão de Passe nos serviços da Câmara: SIM

MENSAL

N.º CARTÃO A RENOVAR
_ __ _______ __ ________ _______________

NÃO
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DADOS REFERENTES À AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

3

Escalão 1

Escalão 2

Outro Escalão/Sem Escalão

COMPROVATIVO DE MATRÍCULA

4

Para os devidos efeitos, declara-se que o aluno identificado no quadro 1 está matriculado no _______. º Ano, no
curso de ______________________________________________________________________________________,
com equivalência ao _____. º Ano.

________/_______/__________

______________________________
(Assinatura e Carimbo da Escola)

5

COMPROVATIVO DA FALTA DE OFERTA CURRICULAR NO CONCELHO

Para os devidos efeitos declara-se que na Escola da Área de Residência ____________________________________
__________________________________________________ (nome da escola)
interessa)

não existe o curso/ou disciplina (riscar o que não

______________________________________________________________________________________

conforme atestado pela escola no quadro 4 deste requerimento.

_______/_______/__________

_______________________________________
(Assinatura e Carimbo da Escola da Área de Residência)

Tomei conhecimento através deste requerimento que tenho de informar o Núcleo de Educação caso o aluno mude de escola
e/ou área curricular, não utilize o transporte ou anule a matrícula.
Os alunos sujeitos a estágios e/ou a aulas de preparação para exames devem entregar até dia 10 de maio, uma declaração da
escola indicando as datas dos mesmos. No caso dos estágios a declaração deve indicar o local de estágio e a localidade.
Peço deferimento.

Assinatura ____________________________________________________ Data ________/_______/20_______
(Assinatura do Encarregado de Educação ou aluno maior de 18 anos)
(Declaro que tomei conhecimento que os dados serão objeto de tratamento informático, sendo cumpridas todas as orientações expressas na Lei de Proteção de Dados Pessoais)
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Este requerimento destina-se aos alunos residentes no Município de Azambuja que pretendam usufruir de transporte escolar.
Todos os interessados deverão fazer inscrição nos Transportes Escolares, entregando este requerimento na Unidade de
Atendimento ao Público (UAP) de Azambuja ou no Espaço do Cidadão instalado na Sede da União de Freguesias de Manique do
Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, até 31 de julho, das 9h às 16,30h tendo em conta as seguintes instruções:
o

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

o

Quadro 2 – TRANSPORTE A UTILIZAR:
o
Preencher o (s) tipo (s) de transporte que irá utilizar;
o
Alunos que circulam na CP, Metro, Carris ou outros transportes públicos deverão fazer o passe ou pedir a sua renovação junto
dos balcões das transportadoras (exceto Rodoviária do Tejo). Mensalmente o aluno deve proceder ao carregamento do passe
de estudante e pedir o reembolso, através da entrega do recibo, anexando-o ao formulário próprio disponível na UAP
(obrigatório colocar o NIF do aluno no recibo da transportadora).

o

Quadro 3 – Ação Social Escolar:
o
Obrigatória a entrega do comprovativo ATUALIZADO da Seg. Social ou outro serviço processador de abonos de família
referentes ao escalão 1 ou 2 para os alunos do ensino secundário ou pedidos de emissão de 1.ª via do cartão de passe.

o

Quadro 4 – COMPROVATIVO DE MATRÍCULA:
o
Carimbar este requerimento na secretaria da escola, onde está matriculado, comprovando a matrícula.

o

Quadro 5 – COMPROVATIVO DA FALTA DE OFERTA CURRICULAR NO CONCELHO: (Só para alunos a estudar fora do concelho de Azambuja)
o
Carimbar este requerimento na Escola da área de residência, comprovando a não existência de Oferta Curricular, disciplina ou
vaga para o curso pretendido.
o
Excetuam-se os alunos residentes na União de freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa que
frequentam o ensino Secundário/Profissional no Concelho do Cartaxo; os residentes na Freguesia de Alcoentre que frequentam
o Ensino Secundário/Profissional em Rio Maior.

DOCUMENTOS A ENTREGAR JUNTO COM ESTE FORMULÁRIO
PASSE NOVO (Rodoviária do Tejo e Boa Viagem)
o
o
o

Formulário de requisição de cartão de identificação para transportes
1 FOTOGRAFIA (nome e local de embarque no verso)
7 EUROS (Isenção ou redução de 50% do valor para alunos com escalão 1 e 2 respetivamente)

REVALIDAÇÃO (Rodoviária do Tejo e Boa Viagem)
o
o
o

Formulário de requisição de cartão de identificação para transportes (só em caso de 2.ªs vias e outras alterações)
CARTÃO DE PASSE UTILIZADO NO ANO ANTERIOR – Todos os alunos do 5.º ao 9.º ano e alunos do ensino secundário com escalão 1.
Os restantes alunos devem ficar com o cartão de passe e no mês de setembro devem proceder ao seu carregamento junto dos balcões das
transportadoras.
DOCUMENTOS COMUNS PARA TODOS OS PEDIDOS:

o

Cartão do cidadão do aluno com os códigos de acesso para leitura de dados ou documento comprovativo de residência do aluno e/ou atestado
de residência passado pela Junta de Freguesia da área de residência em nome do aluno, cópia de recibo da água, luz ou gás canalizado em
nome do encarregado de educação.
O levantamento dos cartões de passe será efetuado na UAP de Azambuja a partir do mês de setembro, exceto os alunos da
Escola Básica Vale Aveiras e da Escola Básica de Manique do Intendente, cuja entrega é feita nas respetivas Escolas.

Nome do Aluno ________________________________________________________________________________
O presente pedido foi entregue na UAP Azambuja/EdC de Manique do Intendente em _______/________/_______
O funcionário
Carimbo e Assinatura
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