DGEstE-DSRC
Agrupamento de Escolas de Vagos

Câmara Municipal
Rua da Saudade
3840-420 VAGOS

Av. Padre Alírio de Melo
3840-404 VAGOS

Transporte Escolar
Boletim de Inscrição
Dados do Encarregado de Educação (a preencher pelo requerente):
Nome:
Cartão de Cidadão:
Data de Validade:
NIF:
Residência
Avenida/Beco/Rua/Viela:
Lote/Fração:
Localidade:
Código-Postal:
Freguesia:
Concelho:
Contactos:
Telefone:
Telemóvel:
Profissional:
Correio Eletrónico:
Dados do Aluno (a preencher pelo requerente):
Nome:
Data de Nascimento:
Cartão de Cidadão:
Data de Validade:
NIF:
Residência (Caso a residência seja a mesma do encarregado de educação deverá assinalá-lo aqui)
Avenida/Beco/Rua/Viela:
Lote/Fração:
Localidade:
Código-Postal:
Freguesia:
Concelho:
Estabelecimento de Educação
Escola:
Ano:

N.º

N.º

O encarregado de educação, acima identificado, declara que pretende que o seu educando, referido acima,
utilize o transporte escolar do Município de Vagos, para o ano letivo ___/___, nas seguintes condições:
Escola Recetora:
Escola Básica de Fonte de
Angeão

Localidade de Origem:
Covão do Lobo

Horário Pretendido:
Manhã
Tarde
Manhã e Tarde

Ponte de Vagos
Santa Catarina
Areão

Escola Básica de Boa Hora

Vagueira-Norte
Vagueira (CTT)
Carregosa

Escola Básica de Ouca

Rio Tinto
Tabuaço

Escola Básica de Vigia

Sanchequias

Escola Básica de Quintã

Lomba

Escola Básica de Soza
Escola Básica de Salgueiro

Boco
Lavandeira
Fontão

Termo de responsabilidade
O requerente declara sob compromisso de honra que os dados fornecidos correspondem à verdade e
assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as informações prestadas.
Declara ter conhecimento de que, caso os dados ou informações não correspondam à verdade, o
Município de Vagos acionará todas as medidas legais ao seu dispor.
/

/
O Encarregado de Educação,

Informações no verso i

Transporte Escolar
Informações
O Programa de Reordenamento da Rede Escolar é um programa de transporte escolar implementado pelo
Município de Vagos através de parcerias com diversas instituições do concelho e que tem como objetivo
minimizar o impacto do encerramento de escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico na vida das famílias,
complementado o conjunto de serviços que são implementados pelo Município para esse fim.
O presente boletim de inscrição formaliza o processo de inscrição junto do Município devendo ser entregue
até ao dia 05 de Julho.
1. Para entrega presencial do Boletim de Inscrição é necessário fazer-se acompanhar do Cartão de
Cidadão da criança (no caso de não ter Cartão de Cidadão é obrigatório fazer-se acompanhar de
documento comprovativo do número de contribuinte da criança, bem como declaração de matrícula
do Agrupamento de Escolas de Vagos), bem como, do Cartão de Cidadão do encarregado de educação
ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte;
2. Pode entregar o presente Boletim de Inscrição por correio eletrónico, bastando para tal remeter o
documento preenchido de forma legível para o seguinte endereço: inscricoes@cm-vagos.pt. Nestes
casos, poderá ser solicitada, a qualquer momento, a apresentação da documentação adicional
referida no ponto anterior.
Informamos, ainda, que caso exista a necessidade de cancelar a utilização dos serviços de transportes
escolares, o encarregado de educação deverá proceder à sua comunicação por escrito, junto do Serviço de
Educação do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude do Município de Vagos, com o mínimo de 5 (cinco)
dias de antecedência.
Informamos que os dados recolhidos pelo presente boletim de inscrição serão tratados pelo Serviço de
Educação do Núcleo de Educação, Desporto e Juventude do Município de Vagos, no âmbito da implementação
do Programa de Reordenamento da Rede Escolar. Os dados recolhidos e estritamente necessários serão
partilhados com as instituições com as quais o Município de Vagos implementará o referido transporte e
com o Agrupamento de Escolas de Vagos.
Os dados serão mantidos durante o período necessário à implementação das atividades e estarão acessíveis
apenas ao Serviço de Educação e às entidades referidas anteriormente.
Pode solicitar a consulta e a alteração dos seus dados em qualquer momento, bastando para o efeito enviar
uma mensagem para o endereço de correio eletrónico indicado, sendo que posteriormente receberá
informação sobre quais os procedimentos necessários.
Termo de autorização

O requerente autoriza a recolha e tratamento dos dados para a realização da inscrição e utilização dos transportes
escolares implementados no âmbito do Programa de Reordenamento da Rede Escolar.
/

/
O Encarregado de Educação,

Para mais informações:
Serviço de Educação
Núcleo de Educação, Desporto e Juventude
Biblioteca Municipal de Vagos
Rua Dr. Mendes Correia (Pai),
Estrada Nacional 109
3840-443 Vagos

Telefone: 234 799 600
Correio eletrónico: inscricoes@cm-vagos.pt

