TRANSPORTES - ANO LETIVO 2022/2023
CANDIDATURA PARA TITULOS DE TRANSPORTE (alunos residentes no Concelho de Almada, que residam a mais de 3 quilómetros e reúnam as condições definidas no
Plano Municipal de Transporte Escolar)
PRAZO

DOCUMENTOS

ENTREGA

· Ficha de inscrição devidamente preenchida a obter em https://www.cm-almada.pt/sites/default/files/202108/Formul%C3%A1rio%20%20Transportes%20Escolares.pdf
· Comprovativo de residência (fotocópia da Certidão das Finanças/recibo da água atualizado ou atestado de
residência emitido pela Junta de Freguesia, caso o recibo não se encontre em nome do pai ou da mãe);

Toda a documentação deverá ser
entregue na Secretaria
De 1 de junho e até à · Comprovativo de identificação do aluno (cartão de cidadão, passaporte ou outro documento equivalente) e
da sede do Agrupamento ou via email
última sexta-feira útil número de identificação fiscal;
para
do mês de outubro de
secretaria@ageantoniogedeao.pt
· Fotocópia do cartão Lisboa Viva ou Navegante «4_18@escola.tp» (frente e verso);
2022
indicando no assunto: Transporte
· Fotocópia da Declaração «4_18@escola.tp» (Escalão de ASE);
Escolar + Nome do aluno
· Comprovativo de compulsividade, quando solicitado pelos serviços;
· Nas situações em que o aluno não se encontre a residir com os pais, deve ser entregue o documento
comprovativo da sua representação legal.

CANDIDATURA PARA TRANSPORTE ADAPTADO (Alunos com condicionantes ao nível da locomoção, que beneficiem de medidas ao abrigo da Educação Inclusiva)
PRAZO

DOCUMENTOS

ENTREGA

· Ficha de inscrição devidamente preenchida a obter abaixo
· Comprovativo de residência (fotocópia da Certidão das Finanças/recibo da água atualizado ou atestado de
residência emitido pela Junta de Freguesia, caso o recibo não se encontre em nome do pai ou da mãe);

Toda a documentação deverá ser
entregue na Secretaria
De 1 de junho e até à · Comprovativo de identificação do aluno (cartão de cidadão, passaporte ou outro documento equivalente) e
da sede do Agrupamento ou via email
última sexta-feira útil número de identificação fiscal, mediante consentimento;
para
do mês de julho de · Atestado médico de incapacidade multiuso ou na sua ausência, declaração médica que ateste a incapacidade do
secretaria@ageantoniogedeao.pt
2022
aluno e justifique a necessidade de transporte adaptado;
indicando no assunto: Transporte
Adaptado + Nome do aluno
· Se aplicável, o parecer do(s) profissional(ais) de reabilitação do aluno;
· Nas situações em que o aluno não se encontre a residir com os pais, deve ser entregue o documento
comprovativo da sua representação legal.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Departamento de Educação

Divisão de Apoios Socioeducativos

Transporte Adaptado

..........................................................................................................................................................................................................................................

Ficha de Inscrição n.º

Atestado médico de incapacidade

Comprovativo de Residência

................

Data de validação

................

Indeferido

................

................

Deferido

................

Reservado aos Serviços
Distância

multisusos / Relatório médico
da DGEstE
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Antes de preencher consulte o Plano Municipal de Transportes Escolares

Ano Letivo

Estabelecimento de ensino

Nome completo

Ano de escolaridade

Turma

Data de nascimento

Idade

NIF

Morada

Localidade

Código postal

-

Contacto telefónico

Concelho

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email

Nome do pai
Nome da mãe

Encarregado de educação

(preencher em letras maiúsculas)

Nome completo
Parentesco

Contacto telefónico

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email
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Desloca-se em cadeira de rodas?
Sim

Não

Necessidades de transporte (escolher a(s) opção(ões) pretendida(s)):
Casa / Estabelecimento de educação e ensino
Estabelecimento de educação e ensino / Casa

Início do transporte:

Fim do transporte:

Quarta-feira

Quinta-feira

................

Terça-feira

................

Segunda-feira

................

................

Dias da semana

................................

Horário:
Sexta-feira

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hora de entrada

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hora de saída
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nome do Professor responsável / professor titular de turma / professor do ensino especial

Declaração de consentimento de reprodução do cartão de cidadão
Nos termos do n. 2 do artigo 5.º da Lei n.º 7/2007 de 5 de fevereiro, é consentida a reprodução do cartão de cidadão do aluno para
efeitos de candidatura ao transporte escolar.
Sim

Não

Regulamento Geral de Proteção de Dados
a) O tratamento dos dados pessoais constantes neste formulário tem como finalidade aquela para a qual os mesmos são recolhidos.
b) O presente tratamento tem como fundamento, o cumprimento de uma obrigação legal a que a Câmara Municipal de Almada se
encontra adstrita.
Assinatura do encarregado de educação do aluno

......................................................................................................................................

A preencher pela escola

Formulário conferido de acordo com os dados constantes no documento de identificação facultado no momento de inscrição
O/A Funcionário/a ...............................................................................

Data de entrega na escola ............ /............ /.............................

Almada Business Center
Rua Marcos Assunção, nº 4, 2.º Piso
2805-290 Almada
Tel: 212 724 701
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