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CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA
NOVO PROCESSO

ANO LECTIVO 20___/20___

RENOVAÇÃO




DADOS DO ALUNO
Nome: ________________________________________________________ Data de Nascimento:_____ / _____ / ________
N.º B.I./C.C: __________________________ Data de Emissão: ____ / ____ / ____ Arquivo de: _______________________
Morada: ______________________________________________________________ Freguesia: ______________________

Código Postal: __________ - _______ Concelho: _________________ Portador de Deficiência: Sim

□ Não □

Jardim de Infância ou EB1 de: ___________________________________Ano de Escolaridade que vai frequentar: ________
Zona de Entrada/Saída: ____________________________________Distância entre a residência e a escola em km: _______
DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome: _________________________________________________Telefone/Telemóvel: ______________/______________

Motivo de Apresentação do pedido fora de prazo: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
O Encarregado de Educação assume a responsabilidade dos dados constantes neste Impresso, relativos ao seu educando, assim como toma
conhecimento do conteúdo integral deste documento.

Assinatura legível: _______________________________________________________________ Data: ____ / ____ / ______
DECLARAÇÃO DA ESCOLA
Deu entrada neste Agrupamento _________________________________ o processo de matrícula deste aluno, no ________ ano de
escolaridade, para o ano lectivo 20___/20___, em ____ /____ /____
O Funcionário/ Professor da Escola
________________________________
(Assinatura e carimbo)

Recebido pela Câmara Municipal em: ____ / ____ / _______ por: _____________________________

NOTAS IMPORTANTES:
Documentos a apresentar:
•

Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, comprovativo de residência através de: Atestado de residência ou fotocópia de recibo da luz,
recibo de renda ou telefone do Encarregado de Educação.

•

Em caso do aluno ser portador de deficiência deverá apresentar declaração médica.

Prazos de entrega:
•

Os Agrupamentos de escolas devem entregar os impressos de transportes escolares para o ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico,
impreterivelmente até 31 de Julho.

Pedidos entregues na Câmara: A partir de 31 de Outubro só com requerimento à Sr.ª Presidente da Câmara.
Observações:____________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Só se poderão candidatar aos transportes escolares os alunos que residam a uma distância superior a 3 Km do
estabelecimento de ensino
(Dec. -Lei 299/84 de 5 de Setembro)

