
TRANSPORTE ESCOLAR 

CANDIDATURA 

 
 

 

 

   

  

  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ______________________ 

ESCOLA ___________________________________________________ 

Dados do aluno: 

Nome______________________________________________________________B.I./CC nº ________________, 

Contribuinte nº _________________, Data de Nascimento ____ de ___________________ de ________(ano 

nascimento), residente na Rua _____________________________________________________, nº____, ____ andar, 

Código Postal _____ - ___ _______________, matriculado no nível ___________ no _____º ano, 

Curso______________________________________________ (para o ensino básico, se estiver a frequentar um curso 

e ensino secundário – nome do curso), dispondo de transportes públicos na paragem de ___________________, cuja 

transportadora é a Empresa_______________, passe nº ____________, vem, ao abrigo da legislação e normas em vigor, 

requerer a concessão de apoio municipal em matéria de transporte escolar para o ano letivo _______/_______. 

Dados do Encarregado do Educação (mãe, pai ou responsável legal): 

Nome:__________________________________________________________________ 

Contribuinte: ___________________ Telefone/Telemóvel nº_____________________ 

 

Documentos a entregar com a candidatura (obrigatórios): 

 Todos os alunos: 

- Fotocópia do BI e NIF ou cartão cidadão do encarregado de educação e do aluno; 

- Comprovativo de morada atualizado (em nome do pai, mãe ou aluno); 

- Quando o encarregado de educação não forem os pais, apresentação de documento do Tribunal ou outro a comprovar 

a tutela do aluno; 

- Declaração de trabalho do encarregado de educação, quando o aluno se matricule em escola fora da sua área de 

residência; 

 Para os Alunos do 5º ano ao 12º ano entregar também: 

- Certidão/declaração de matrícula, com ano e curso a frequentar; 

 Alunos que façam 12 anos até 31 de agosto devem entregar ainda: 

- 1 fotografia tipo passe para a Inácio(Auto-Viação de Souto); 

- Para a Auto-V. Feirense e Transdev (Caima) só é necessária fotografia para os passes novos. 

 

Ovar, ____de ____________de_______ 

O encarregado de educação, ____________________________________________ 

 NOTA: Sempre que haja alteração aos dados constantes neste requerimento, deve ser dado conhecimento à 

Câmara Municipal. 

 

Contacto esclarecimentos: 256 581386 

 

Recebido por:_______________      em ___/___/_____ 

Comprovativo de entrega de Candidatura a Transporte Escolar 

A devolver ao aluno/encarregado de educação   Recebido por____________ em 

__/__/____Nome do aluno:_________________________________________________________ matriculado 

no____ ano 


