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Exmo Senhor

Presidente da Câmara Municipal

Requerimento Transporte Escolar  – Caráter Excecional

Ano Letivo 20_______ / 20_______ Estabelecimento de Ensino 

                                        Primeiro requerimento                                                                    Renovação do apoio do ano letivo transato

Grau Ensino

Pré-escolar                     1º ano                              2º ano                        3º ano                 

1 Ciclo                     1º ano                              2º ano                        3º ano                      4º ano

2º Ciclo                     5º ano                              6º ano                                   

3º Ciclo                     7º ano                              8º ano                         9º ano                     

Secundário                   10º ano                            11º ano                        12º ano                 

Dados percurso (selecionar a opção adequada a cada aluno)

Tipo  de Transporte

 Transporte Publico Passageiros Rodoviário  Transporte Publico Passageiros Ferroviário

Número de passe (caso utilize o transporte público rodoviário)

 Transporte Regular Especializado

Freguesia origem 

Linha a utilizar Paragem

Identificação do aluno

Nome

Morada

Freguesia Código Postal

NIF CC nº Data nascimento

Encarregado de educação

Nome

NIF CC nº Data nascimento

Telefone Telemóvel

Email

            Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado 

Pedido

 Apoio no transporte escolar ao abrigo do caráter excecional.

Documentos obrigatórios (de acordo com o enquadramento individual de cada fundamentação)

Certidão do domicilio fiscal do aluno, emitida pelo Serviço de Finanças ou Junta de Freguesia

Declaração do Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, em como não há vaga no Estabelecimento de Ensino da área de Residência

Certificado de matrícula (no caso da escola ser fora da área de residência)

Atestado da Junta de Freguesia da área de residência a comprovar a impossibilidade do agregado para efetuar deslocações a pé do aluno

Atestado da Junta de Freguesia da área de residência a comprovar que o agregado não possui retaguarda familiar de apoio

Declaração de doença que impossibilite aluno, encarregados de educação, ou elementos da retaguarda familiar de realizar o percurso a pé 
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Horários de trabalho, emitidos pela entidade patronal, do agregado familiar que impossibilite efetuar as deslocações

Declaração do Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, em como o curso ou disciplina não é lecionado em Valença.

Declaração do Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, em como o aluno foi transferido compulsivamente

Fotografia tipo passe  (apenas para primeiro requerimento, alunos que usem as linhas de transporte público)

Cópia passe (para os pedidos que se trate de renovação e usem o transporte publico)

Outro

Fundamentação do pedido (letra legível e devidamente comprovada com documentos instrutórios)

Pede deferimento 

Assinatura ______________________________________________________ Data

O Técnico de atendimento (assinar e entregar comprovativo de entrega ao apresentante do requerimento)

Assinatura ______________________________________________________ Data
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