
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
TRANSPORTES ESCOLARES

ANO LETIVO _________

 

Vem solicitar

AGRUPAMENTO

N.º Contribuinte Email

Data de Nascimento / / B. I. / C. C.

Freguesia

Código Postal -

Email

Nº Tel. (casa/ emprego)

Ano de Escolaridade:

Curso

Aluno com NEE Sim Não

/ /

Transporte Entre e

Mobilidade reduzida Sim Não Sim Não

* - Alunos de continuidade

Nº Telemóvel

CP

_________________________________
(Localidade de Embarque)

Transporte adaptado

Nº do Cartão de Passe *

PREENCHER O FORMULÁRIO EM MAÍUSCULAS, SENDO QUE TOD OS OS CAMPOS SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Morada do Aluno

Do pedido para Transporte Escolar

Transportadora(s)

NOME DO ALUNO

Circuito Especial: (**) Sim Não

Dados do Aluno

A frequentar (correspondente à presente candidatura )

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

(Localidade de Destino)

JARDIM DE INFÂNCIA / 

ESCOLA

  RENOVAÇÃO  INSCRIÇÃO (obrigatório entrega fotografia)

Localidade

(**)Nome da pessoa responsável pela entrega/receção do aluno

Validade do Cartão

Dados Escolares

Rodoviária Lx

Nome Encarregado de 
Educação

Dados Referentes aos Transportes que o Aluno Utiliz a

Boa Viagem



MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
TRANSPORTES ESCOLARES

ANO LETIVO _________

No caso de a opção escolhida ser Outros , deverá (ão) ser(em) especificada(a) a(s) razão (ões)

Nº Processo do aluno

(*) Anexar declaração comprovativa de falta de vaga, passada pela respetiva Escola

Fotografia (Inscrições)

Observações

Escola

Aluno

Data____/____/_______
(assinatura e carimbo do Agrupamento de Escolas)

Documentos Entregues

A PREENCHER PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Inexistência de curso tecnológico/profissional na e scola mais próxima da área de residência

Falta de vaga na escola da área de residência (*)A Escola ser a mais próxima da área de residência

(assinatura e carimbo)

Outros

Data___/___/_____

DESTACÁVEL A DEVOLVER AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO/AL UNO

O Estabelecimento de Ensino atesta que o aluno se e ncontra matriculado nesta escola pelo facto de :

O Encarregado de Educação

____________________________________________________________

□Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre,
específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais acima recolhidos por parte do Município de Vila
Franca de Xira, sendo os mesmos partilhados com os Agrupamentos de Escolas do Concelho e com as empresas de
transporte de passageiros, Boa Viagem, Rodoviária de Lisboa e CP - Comboios de Portugal, de acordo com o tipo de
transporte utilizado pelo aluno, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de me candidatar
ao subsídio de transporte escolar e que enquanto titular dos dados pessoais, tenho conhecimento que a qualquer momento
poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no
mesmo e sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se justifique, pelo período de
3 anos.Mediante solicitação poderão ser retificados a qualquer momento os dados pessoais agora recolhidos. Ficará
responsável pelos dados recolhidos o Chefe de Divisão de Educação.

Declaração do agregado familiar da Autoridade Tribu tária Declaração da equipa Ensino Especial

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPAÇO RESERVADO À DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Fundamentação para a atribuição do Subsídio de Transporte:

• Os alunos que frequentem o Ensino Pré- escolar, Básico e Secundário, quando residam a mais de 3 Km do 

estabelecimento de ensino;

• Deverão ser estabelecidas as normas de encaminhamento de matrícula de acordo com a Legislação em vigor


