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Exmo. Sr. Presidente Transportes Escolares 
 

ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO TODO O FORMULÁRIO. PREENCHA COM 

MAIÚSCULAS, TODOS OS CAMPOS SÃO DE PREECHIMENTO OBRIGATÓRIO  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome:       

NIF:        

Domicílio:       

Sítio/Lugar:       

Localidade:         C. Postal:       

Telefone:          

Email:       

Forma de notificação: ☐ Autorizo/ou ☐ não autorizo, no âmbito deste procedimento sejam efetuadas por correio 

eletrónico, para o endereço acima indicado (Art.º 112.º n.º 2 b) do CPA, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 4 de janeiro. 
 

O REQUERIMENTO 

Vem requerer a V. Ex.ª transporte para o educando,        

Data de Nascimento          /          /  NIF      |     |     |     |     |     |     |     |    
|_____ 

Passe Navegante Moita   Passe Navegante Metropolitano    

N.º do Cartão 
___________
_ 

  |    |    |    |    |    |    |    |    |    
|___    | 

|    |    |                                   Válido até ____ / ____/ ______ 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR E INFORMAÇÕES 

O encarregado de educação deve fazer prova de residência do aluno através da entrega de um dos seguintes 

documentos: 

  Cópia do recibo da água 

 Cópia do recibo da luz   

 Cópia do atestado de residência atualizado 

 Cópia do comprovativo de morada fiscal 

 

Deverá o encarregado de educação tomar conhecimento das informações disponibilizadas pela Câmara Municipal no 

âmbito do Regulamento Geral da Proteção de Dados, em anexo a este requerimento. 

COMPROVATIVO DE ENTREGA DO REQUERIMENTO  
 

 
Recebi do encarregado de educação do aluno                                                          

 

O requerimento de candidatura a transportes escolares em      /     /      

________________________________ 

A Escola (assinatura e carimbo) 
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A PREENCHER PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

A escola certifica que no ano letivo de 2022/2023 o aluno está matriculado: 

Agrupamento       

Escola        

Ensino Básico:   

2.º Ciclo 3.º Ciclo  

 5º ano  7º ano  9º ano 

6ºano  8º ano  Ensino regular  Outro        Curso       

Ensino Secundário ou Profissional:     

 10º ano  12º ano Curso Profissional     

 11º ano  Curso Científico - Humanístico   Outro       

Aluno com necessidades específicas?  Sim  Não    

O agrupamento de escolas atesta que o aluno se encontra matriculado nesta escola no curso diurno:  

 Por ser a escola mais próxima da área de residência (mais de 4 km). 

 
Matriculado compulsivamente em estabelecimento de ensino fora da sua área de residência, por falta de vaga, área 
de estudo ou curso na escola mais próxima da residência. 

 Efetua percursos considerados de risco no acesso à escola (mais de 1 km). 

 Transferência de estabelecimento de ensino.        

 Alteração de residência.       

 Por outro motivo. Qual?       

 

Data de receção____/____/___ 

 

________________________________ 

                               A Escola (assinatura e selo branco ou carimbo) 

 

CERTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante. 
 

_____/_____/__________     _____________________________________________________________________ 
Assinatura conforme documento de identificação 

(ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar Exibição do documento de identificação ou assinatura reconhecida) 

A Câmara Municipal atribui anualmente comparticipação em transporte escolar aos alunos do ensino básico e secundário, 
residentes no concelho conforme o disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, Regulamento de Transportes 
Escolares e demais legislação em vigor.  

O preenchimento incompleto deste requerimento poderá inviabilizar a atribuição do apoio em transporte escolar. 

Para mais esclarecimentos contacte-nos para a Divisão de Desenvolvimento Educativo através do número de telefone 
210817000/24 ou do email  div.educacao@mail.cm-moita.pt  
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