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Município de Odivelas 
 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCATIVA, JUVENTUDE, CULTURA E AMBIENTE 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 
- ALUNOS  QUE  FREQUENTAM  ESCOLAS  DENTRO  DO  MUNICÍPIO - 

 
Antes de preencher, leia com atenção a informação em anexo, e consulte as Normas Regulamentares e a legislação em vigor. 

(PREENCHER COM LETRA MAIÚSCULA) 

 

Escola: 
                               

 

                                  

 

      1 – Identificação do Aluno 
 

Nome: 
                               

 

                                  

 

Data de Nascimento         

 

 

Morada: 
                               

 

Localidade: 
            

       Freguesia:    
             

 

 
Código Postal: 

           
       Localidade:     

           

                  

Telefone:          

  

2 – Identificação do Encarregado de Educação 
 

Nome: 
                               

 

                                  

 

Morada: 
                               

 

Localidade: 
            

     Freguesia:    
             

 

 

Código Postal: 
           

       Localidade:     
           

 

N.º Cartão Eleitor:                                  

 

Telefone:                                   

 

3 – Situação Escolar do Aluno 
 

Ano de Escolaridade:          
       Turma:    

           

 

Área de Estudo:                             

 

Regime: 
   

Diurno: 
    

Noturno: 
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4 – Apoio Solicitado 

 
Tipo de Senha de Passe: ________________  Código do Passe: ___________ Custo da Senha: _______ , __€ 

 
 

O Encarregado de Educação deve fazer prova de residência do aluno, através da entrega de um dos seguintes documentos: 
Fotocópia do recibo da Luz, do recibo do Telefone, do recibo da água ou de Atestado de Residência. 

 

Tomei conhecimento das Normas relativas à atribuição de Transportes Escolares, comprometendo-me a respeitá-las.      
 
Data: _______ , _____________________ de _______. 
 
       Assinatura do Encarregado de Educação: 
 _________________________________________________________________________________  
 

A PREENCHER PELA ESCOLA 
(Preenchimento Obrigatório) 

 
 

Motivo, que levaram o aluno, a matricular-se nesta Escola 

Por ser o mais próximo da residência           

Por falta de vaga na escola da área de residência               

Por inexistência da área/curso na escola da área de residência          

 

Outras razões: __________________________________________________________________________________ 

 

 
- Escalão      A ou      B 

- O aluno pediu a Declaração do Passe 4_18             Sim  □  Não □ 

- O aluno é abrangido pelo A.S.E.:    Sim  Não  (no caso de ter ASE, deverá apresentar comprovativo) 

 
 

 
Confirma-se que o aluno em referência frequenta esta escola, bem como as declarações acima prestadas. 

 

Data: ______,_______________________ de _________. 
 

Assinatura e carimbo da Escola 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 

A preencher pela Câmara Municipal de Odivelas: 
 

BOLETIM: 

INCOMPLETO     Motivo: _____________________________________________________________________ 

EXCLUIDO           Motivo: _____________________________________________________________________ 

 

COM DIREITO A TRANSPORTE     

 

Assinatura: _____________________________________                            Data: ____/_____/_____ 
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Município de Odivelas 
 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCATIVA, JUVENTUDE, CULTURA E AMBIENTE 
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 
Informação a devolver ao aluno 

 
 

Escola:_______________________________________________________________________________ 
 
Nome do aluno:________________________________________________________________________ 
 
Ano Letivo:_______/________         Entregue em _______/______/______ 
 
 
                                                        Assinatura e carimbo da Escola 
 
 
               ___________________________________________________________________ 
 

                                                                  Informações Úteis 
 
1 – Critérios de Atribuição (100%): 
a) Alunos que frequentem até ao final do 3º ciclo do ensino básico, para os estudantes menores, que residam a mais de 3km 

ou 4Km do estabelecimento de ensino mais próximo (sem ou com refeitório, respetivamente); 
b) Alunos com necessidades educativas especiais, de carácter permanente, com currículo específico individual organizado nos 

termos da alínea e) do n.º 2, do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, que frequentem o ensino básico e 
secundário; 

 
2 – Critérios de Atribuição (50%): 
a) Alunos menores que frequentem o ensino secundário ou profissional, que residam a mais de 3Km ou 4Km do 

estabelecimento de ensino mais próximo (sem ou com refeitório, respetivamente), desde que beneficiem do escalão B de Ação 
Social Escolar; 

b) Alunos menores que frequentem o ensino secundário ou profissional, que residam a mais de 3Km ou 4Km do 

estabelecimento de ensino mais próximo (sem ou com refeitório, respetivamente) transferidos de escola compulsivamente 
desde que beneficiem do escalão B de Ação Social Escolar; 

 
3- Critérios de Atribuição (por opção do Município): 

a) Alunos que frequentem até ao final do 3º ciclo do ensino básico, desde que residam a mais de 2km de distância do 
estabelecimento de ensino e beneficiem de Ação Social Escolar (A.S.E.); 

b) Alunos que se incluam nos casos previstos na alínea a), ponto 1., e frequentem ofertas formativas beneficiarão de apoio em 
transporte desde a residência até ao local de realização do estágio, desde que o mesmo faça parte do Plano Curricular de 
curso; 

 
4- Prazos e Processo de Candidatura: 
a) Os Boletins deverão ser devidamente preenchidos e entregues no S.A.S.E. da Escola, até ao último dia útil de setembro, 
para os alunos do ensino básico e até ao último dia útil de outubro, para os alunos do ensino secundário; 
b) No início do ano letivo os alunos devem dirigir-se ao S.A.S.E. da Escola, a fim de confirmar o resultado da sua candidatura; 

c) As requisições para obtenção das senhas devem ser levantadas mensalmente no S.A.S.E. da Escola. 
 


