
 
 

Câmara Municipal de Ovar | Divisão de Educação | Rua Heliodoro Salgado nº.16 | 3880-232 Ovar 

Telefone:256 581 386 | Fax: 256 586 611 | E-mail: divieducacao@cm-ovar.pt |site: www.cm-ovar.pt 

 

 Candidatura ao Transporte Escolar ano letivo 2021-2022  

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

Esta ficha destina-se à inscrição/candidatura para atribuição de transporte escolar aos alunos do 1º 2º e 

3º ciclo do ensino básico e ensino secundário 

Para poder preencher corretamente a informação necessária a essa inscrição /candidatura, deve ter em consideração as 

seguintes situações:  

1. Documentos a anexar (suporte digital/em papel): 

- Cartão de cidadão ou outro documento de identificação válido, do aluno e encarregado de educação; 

- Comprovativo de morada do encarregado de educação (declaração de domicílio fiscal); 

- Caso o encarregado de educação não seja pai ou mãe do seu educando, deverá anexar documentação do tribunal que 
comprove essa responsabilidade; 

- Certificado de matrícula emitido pelo estabelecimento de ensino que o aluno frequenta contendo a seguinte informação, 
caso: 

              - O aluno esteja matriculado em estabelecimento de ensino fora da sua área de residência, terá de anexar 

                   declaração que comprove a inexistência de vaga, na área de estudo ou curso. 

                  - Caso o aluno tenha Necessidades de Educação Inclusiva 

                  -Caso o aluno frequente o Curso Profissional terá que anexar declaração que comprove que não recebe 

                  financiamento para o transporte escolar para o tipo de curso em que está matriculado; 

- Fotografia tipo passe para os alunos com idade inferior ou igual a 12 anos (obrigatoriamente em formato JPEG, quando 

entregue em suporte digital); - aplica-se a todos os alunos que efetuem a inscrição no serviço de transporte efetuado pela 

Auto Viação de Souto e aos alunos que efetuem pela primeira vez inscrição de transporte efetuado pela Transdev, S.A. e 

Auto Viação Feirense (Os alunos que efetuem a inscrição no serviço de transporte efetuado pela União de Transportes dos 

Carvalhos não necessitam de fotografia); 

2. Tipo de passe: 

1ª. vez - quando solicitado pela 1ª vez, ou quando implica mudança de transportadora, zona de entrada ou destino 

relativamente ao ano anterior. 

Renovação - pedido de passe cuja informação da transportadora, zona de entrada e destino (localidade do 

estabelecimento de ensino) é igual ao ano anterior.  O passe escolar será o mesmo do ano letivo anterior (à 

exceção da transportadora Auto Viação de Souto, que será um novo passe). 

Nota sobre o passe escolar: O Município de Ovar não se responsabiliza pela perda ou extravio, mau estado de conservação 

ou fotografia desatualizada, sendo o custo da segunda via do passe da responsabilidade do Encarregado de Educação. 

 
Tomei conhecimento  
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DADOS DO ALUNO(A) 
 

 

Estabelecimento de ensino que vai frequentar  

 

Ano que vai frequentar  
Área de estudo/curso 
 

 
 
N.º de Identificação Fiscal (NIF):  

 
N.º Cartão de Cidadão (CC):  

 
Data de Nascimento:  

 
Morada:  

Número                                        Andar/fração 

Código Postal               -                            Localidade 

 

 
 
DADOS DO(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO 
 

Nome  

 

Grau de parentesco  

 
N.º de Identificação Fiscal (NIF):  

 

Contato de telemóvel  

 

Endereço eletrónico  

 
Morada:  

Número                                        Andar/fração 

Código Postal               -                            Localidade 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Nome  
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PASSE ESCOLAR 

Teve passe escolar no ano letivo 2020/2021?   Sim            passe nº. ________                   Não    

Condição de requerimento 

         1ª vez 

         Renovação 

Empresa de Transportes  

 
Local de embarque 

Freguesia  

Localidade  

Paragem  

 
 
PREENCHER SÓ NO CASO DE NECESSITAR DE 2 PASSES ESCOLARES 

Teve passe escolar no ano letivo 2020/2021?   Sim           passe nº. ________                    Não    

Condição de requerimento 

          1ª vez 

         Renovação 

 Empresa de Transportes  

 
Local de embarque 

Freguesia  

Localidade  

Paragem  

 
AVISOS LEGAIS 

□  Assumo inteira responsabilidade, nos termos da Lei, pela exatidão de todas as declarações/informações constantes 

deste formulário. Falsas informações implicam o imediato cancelamento de apoios concedidos. 

□ Autorizo o tratamento dos dados pessoais que constam do presente formulário de inscrição pela Câmara Municipal de 

Ovar, nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e do Regulamento (EU) 2016/679, 

de 27 de abril de 2016 relativo à Proteção de Dados Pessoais, no âmbito das suas atividades, designadamente no 

cumprimento das responsabilidades assumidas ao nível da gestão escolar, bem como para divulgação de outras 

informações relacionadas com a atividade do meu educando. 

□ Autorizo a Câmara Municipal de Ovar a enviar-me mensagens para o n.º de telemóvel e para o endereço eletrónico 

identificado neste formulário, para efeitos de alertas relativamente ao apoio solicitado no presente formulário. 

 

ASSINATURA DO ENCARREGADO DO EDUCAÇÃO:______________________________________________ 

 

Data______/___________/_______ 

   

  

  

  

   


