MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
GABINETE DE EDUCAÇÃO

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
TRANSPORTE ESCOLAR CAMARÁRIO
_______________________________________________________________________________________________

1ª Inscrição

Renovação

Ano Letivo _______/________
I - Identificação do Aluno
Nome
Data de Nascimento

/

/

NIF

/
Nível Escolaridade

/
Ano de Escolaridade

Pré-Escolar
_____ Ano

1º CEB

2º CEB

3º CEB

Secundário

Curso e Área (para os alunos do Ensino Secundário) ___________________________________

/
Escola/Jardim-de-Infância

/
Portador de Deficiência

Sim

Não

/
II – Identificação do Encarregado de Educação
Nome

/
Morada Completa

/
Código Postal

Freguesia

/
Contactos [telefone/telemóvel]

/

/

III – Identificação do Pedido de Transporte
Local de embarque

/
Local de destino

/
Necessita de transporte para o período da manhã

Necessita de transporte para o período da tarde

/

/

OBS

IV – Normas do transporte de alunos











Será assegurado o transporte ao aluno previamente autorizado pela Câmara Municipal;
O aluno utiliza o transporte escolar assegurado pela Câmara Municipal, de acordo com o horário, circuitos e pontos de
paragem por esta definidos;
O transporte escolar é efetuado exclusivamente entre o ponto de paragem definido pela Autarquia e o local do
estabelecimento de ensino;
Constitui dever do encarregado de educação, deixar e receber o aluno na respectiva paragem, no horário previsto;
É da responsabilidade do encarregado de educação o transporte do aluno que por atraso não compareça na paragem no
horário estabelecido;
O encarregado de educação, deverá avisar o responsável pelos transportes, com a maior antecedência, em caso de não
utilização do transporte escolar;
O aluno deverá cumprir as normas de segurança rodoviária e de higiene e limpeza, nomeadamente não comer, não sujar ou
danificar a viatura;
O encarregado de educação deverá informar, o Gabinete de Educação, de condições de saúde, características intelectuais e
comportamentais ou do meio familiar e social do seu educando, de forma a prevenir ou minimizar situações de risco durante o
transporte escolar;
O não cumprimento de qualquer destas obrigações determina a suspensão do direito à utilização do transporte escolar.
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nº reg.:

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
GABINETE DE EDUCAÇÃO

data:

V – Identificação dos responsáveis por receber o aluno
(para além do Encarregado de Educação)

Contacto Telefónico:

.

.

Grau de Parentesco:

.

Nome Completo:

Nome Completo:
Grau de Parentesco:

Contacto Telefónico:

Nome Completo:
Grau de Parentesco:

Contacto Telefónico:

VI – Autorização para a deslocação do aluno sem acompanhamento
(Preencher apenas se aplicável)

Declaro que o(a) meu educando (a) está autorizado a aguardar, no local de paragem previamente acordado, o autocarro municipal, e a regressar
até à minha residência, sem o acompanhamento de um adulto.
O Encarregado de Educação___________________________________________________________________ Grau de parentesco:______________

VII – Encarregado de Educação
Eu, Encarregado de Educação, assumo inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações constantes deste formulário.
Autorizo o meu educando a ser transportado pelas viaturas municipais e concordo com as normas estabelecidas pelo Município de Condeixa-a-Nova.

□

Autorizo a notificação por via de correio electrónico

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data: _____/_____/________ O Encarregado de Educação...........................................................................................................................................

VIII – Confirmação (a preencher pelo Gabinete de Educação)
Confirmo que o Encarregado de Educação preencheu correctamente todos os campos deste formulário

Rececionado em ............. /………... / 20…..….....

Pelos serviços do GE …………………………………………..……………………..……………………………….
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