
RESERVADO AO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DA C.M.C. 

____________________________________________ 

 
REGISTO DE ENTRADA 

 

N.º ____________/_____ DE _____/_____/_____ 

 

O Funcionário 

 

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

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Continua no verso- 

        

RECIBO DESTACÁVEL A ENTREGAR AO ENC. DE EDUCAÇÃO / ALUNO 
 

Escola _____________________________________________________________________________________________ 

Para os devidos efeitos se declara que foi entregue na Câmara Municipal da Chamusca, o requerimento de transportes 
escolares, do aluno ______________________________________________________, matriculado no _______ano, com 

a documentação solicitada em anexo. 
 

____/_____/________  O Funcionário:___________________________________ 

 
(Atenção - ver instruções de preenchimento e documentos a entregar, no verso) 

 

 
Serviço de Educação  

MUNICÍPIO DE CHAMUSCA  

     educacao@cm-chamusca.pt 

 

 
 

TRANSPORTES ESCOLARES 

ANO LETIVO_____/_____ 

RESERVADO AO SERVIÇO DE EXPEDIENTE DA C.M.C. 

 

Estabelecimento de Ensino_______________________________________ 

 
Nome do Aluno: ____________________________________________________________________________________ 

Idade: _______ Anos   Data de Nascimento: ________/_______/________ Contribuinte N.º_______________________ 
C.C. /BI 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 EM CIRCUITO ESPECIAL  

       PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO        2.º e 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO 
 

 

 
 

                    
  
  

3 – TRANSPORTE A UTILIZAR COM PASSE DE ESTUDANTE – 2.º, 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO 
 

    PASSE DE ESTUDANTE 
 Rodoviária                                                    

 
       
              Outra Empresa 

               _________________ 
           
 

1 – A PREENCHER PELO ALUNO / ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
 

Local de Embarque _________________ 
 
Destino __________________________ 

Local de Embarque ___________________ 
 
Local de Transbordo __________________ 
 

Destino ____________________________ 

PASSE NOVO 

 
Local do Embarque ______________ 
 

Destino _______________________ 

REVALIDAÇÃO  –  ANUAL            MENSAL 
 
               
N.º CARTÃO A RENOVAR   
 
---------------------OT--------------------- 
 
N.º CARTÃO A RENOVAR   
 
---------------------OT--------------------- 

  



 

    

  

4 – COMPROVATIVO DE MATRÍCULA 

(Estabelecimento de Ensino) 
Para os devidos efeitos se declara que o aluno ____________________________________________(transitou/não 
transitou) de ano e se encontra matriculado no _____ Ano, a frequentar a área/curso de 

_______________________________________, com equivalência ao _____ Ano. 
 

Mais se declara que o aluno _______________________________________ (recebe/não recebe) comparticipação para 
o transporte escolar, através do POPH – Programa Operacional Potencial Humano ou Programa equivalente. 

 

_____/_____/__________    ______________________________       
                 Assinatura e carimbo 

 
 

 

 
 

 
Para os devidos efeitos se declara que na Escola Básica e Secundária da Chamusca, não existe a área/Curso 

 
 _______________________________________________________________________________________________. 

 

 

_____/_____/__________                               ____________________________ 
          Assinatura e Carimbo 

          

 

 
 
PASSE NOVO  

• REQUERIMENTO 

• 1 FOTOGRAFIA 
• 7 EUROS 

• COMPROVATIVO DE MORADA / ATESTADO DE RESIDÊNCIA 
Entregar junto com este requerimento, documento comprovativo de residência do encarregado de educação ou do aluno se tiver idade igual ou superior a 18 anos. 
São considerados os seguintes documentos: Fotocópia do cartão de eleitor do encarregado de Educação/aluno; consulta aos cadernos de recenseamento; atestado 

de residência passado pela Junta de Freguesia da área de residência. 
 

REVALIDAÇÃO 
• REQUERIMENTO 

COMPROVATIVO DE MORADA / ATESTADO DE RESIDÊNCIA  
Entregar junto com este requerimento, documento comprovativo de residência do encarregado de educação ou do aluno se tiver idade igual ou superior a 18 anos. 

São considerados os seguintes documentos: Fotocópia do cartão de eleitor do encarregado de Educação/aluno; consulta aos cadernos de recenseamento; atestado 
de residência passado pela Junta de Freguesia da área de residência. 

 

 

 

 
 

• Este requerimento destina-se a todos os alunos ou crianças matriculados, que pretendam usufruir de transporte escolar. Todos os interessados 
deverão fazer inscrição nos Transportes Escolares, entregando este requerimento no Serviço de Educação do Município de Chamusca, 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 EM CIRCUITO ESPECIAL: 

Transportes a cargo do município para o pré-escolar e 1.º ciclo e ainda para transbordo para a rede normal de transportes públicos no caso do 2.º e 3.º 

ciclos e secundário 

• Quadro 3 – TRANSPORTE A UTILIZAR COM PASSE DE ESTUDANTE - 2.º, 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO: 
o Rodoviária do Tejo ou outra, para os alunos que utilizam a rede normal de transportes públicos; 

        .      Quadro 4 – COMPROVATIVO DE MATRICULA  

o Carimbar este requerimento na secretaria/SASE da escola, onde está matriculado, comprovando a matrícula e o sucesso educativo. A escola terá também 
de atestar se o aluno recebe, ou não, comparticipação para o transporte escolar.   

• Quadro 5 – COMPROVATIVO DA FALTA DE OFERTA CURRICULAR NO CONCELHO: 
o Carimbar este requerimento na Escola 2,3/S da Chamusca, comprovando a não existência de oferta Curricular ou vaga para o curso pretendido (considera-

se exceção os alunos que já tenham iniciado o curso fora do concelho da Chamusca por falta de vaga/disciplina no curso pretendido). 
 

 
Este requerimento depois de devidamente preenchido, deve ser entregue no Serviço de Educação do Município de Chamusca, junto com a documentação 
solicitada. Após confirmação da documentação, será entregue o Recibo Destacável ao Encarregado de Educação comprovando a inscrição. 

 

 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO  

 DOCUMENTOS A ENTREGAR 

5 - COMPROVATIVO DA FALTA DE OFERTA CURRICULAR NO CONCELHO 


