MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
Divisão de Intervenção Social
Setor de Educação

Data de entrada

/

/

Data de conclusão

/

/

(a preencher pelos serviços)

Transporte Escolar
Ano letivo 20
Transporte coletivo

Sim 

Não 

Carrinha

Sim 

Não 

/ 20

Senha

Todos os campos são de preenchimento obrigatório bem como a entrega de documentação necessária para o efeito

IDENTIFICAÇÃO
Nome do aluno(a)
Data de nascimento

/

/

Contribuinte Nº

Residência

Cód. Postal:

-

Localidade:

Cód. Postal:

-

Localidade:

Cód. Postal:

-

Localidade:

Cód. Postal:

-

Localidade:

Nome da mãe
Residência
Nome do pai
Residência
Encarregado/a de educação
Residência
Contactos: Mãe

Pai

Enc. Educ.

E-mail:
Escola que vai frequentar
Ano que irá frequentar

Impdis_SE.01.2020

A devolver ao(à) Encarregado(a)de Educação
COMPROVATIVO DE ENTREGA DO PEDIDO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Nome do aluno(a)



Transporte coletivo
Carrinha
Entregue em:

Senha solicitada


/

/

Assinatura do(a) funcionário(a)
www.cm-alcochete.pt

NOTA DE INFORMAÇÃO
O
Boletim(devidamente
(devidamentepreenchido,
preenchido,assinado
assinado
e acompanhado
documentos
solicitados
abaixo)
O Boletim
e acompanhado
dos dos
documentos
solicitados
abaixo)
do Mercado
- 2890-029
deverá ser entregue
entregue na
na Divisão
Divisão de
deIntervenção
IntervençãoSocial
Social- -Setor
Setorde
deEducação,
Educação,na
noRua
Edifício
da Escola
Conde
Alcochete,
de segunda
a sexta
dasCorreia
9h00 às
12h30do
e das
14h00
17h30, ou de
enviados
pora e-mail
para9h00
o
Ferreira,
Largo
Barão de
Samora
(Largo
Rossio)
emàsAlcochete,
segunda
sexta das
endereço: escolas@cm-alcochete.pt
às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ou enviados por e-mail para o endereço: escolas@cm-alcochete.pt

DOCUMENTOS A ENTREGAR COM ESTE BOLETIM
Comprovativo de matrícula escolar;
Apresentação ou digitalização do cartão de Cidadão do(a) aluno(a) e do(a) encarregado(a) de educação e do passe/
cartão do(a) aluno(a).

➢ Apresentação
ou digitalização
do encarregado(a)
Cartão de Cidadão
do(a) aluno(a)
e do(a)
encarregado(a)
dedeeducação;
Comprovativo
de morada
fiscal do(a)
de educação
(carta das
finanças)
ou atestado
residência
do(a)
encarregado(a)
de educação
pela Junta de freguesia;
➢ Comprovativo
de morada
fiscalpassado
do(a) encarregado(a)
de educa
Declaração do Agrupamento de Escolas de Alcochete confirmando a não existência do curso/de resposta no
Agrupamento (para os (as) alunos (as) que se encontram matriculados (as) em escolas fora do Concelho de
Alcochete).

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O(a) encarregado(a) de educação da criança assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão
das declarações prestadas neste Boletim. A omissão ou prestação de falsas declarações implicam a anulação
da candidatura.
Assinatura do(a) encarregado(a) de educação _______________________________________________

Alcochete,

de

de

* Regulamento de Transportes Escolares disponível em www.cm-alcochete.pt

