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COMUNICADO
INSCRIÇÕES – TRANSPORTES ESCOLARES
Ano Letivo 2021/2022
A Câmara Municipal do Cadaval informa que as inscrições para os Transportes Escolares estarão abertas de 18 de
junho a 16 de julho de 2021, pelo que poderão ser feitas das seguintes formas:
On-line, acedendo a: transportesescolares.cm-cadaval.pt - Só para renovações, no caso dos alunos que
possuam passe escolar em boas condições de utilização (plataforma apenas será disponibilizada a partir do dia
de abertura de inscrições)

ª

Presencialmente, na Câmara Municipal (8h30 às 16h00 – Por ordem de chegada). Para alunos que solicitem 1

ª inscrição), 2ª via (passe extraviado/danificado), alteração de dados e renovações.

via (1

2.ºe 3.º Ciclos do Ensino Básico (5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos)
Documentos necessários para a inscrição:
• Cartão Cidadão/BI do encarregado de educação e aluno;

º do cartão);

• Cartão de transporte para os alunos já transportados no ano letivo anterior (inserir n.
• Uma foto tipo passe (para os novos cartões).

Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos)
A Câmara vai continuar a comparticipar em 50% o custo do transporte dos alunos do Concelho que frequentam a
Escola Básica e Secundária do Cadaval e aqueles que frequentam escolas fora do Concelho por falta de oferta de
curso.
Documentos necessários para a inscrição:
• Cartão de Cidadão/BI do encarregado de educação e aluno;

º de cartão);

• Cartão de transporte para os alunos já transportados no ano anterior (inserir n.

• Certificado de matrícula para os alunos que irão frequentar escolas secundárias fora do Concelho;
• Uma foto tipo passe (para os novos cartões).

Mais se informa que a inscrição no transporte, após a data indicada, pode implicar que o aluno não tenha o
transporte assegurado no início do ano letivo.
Para qualquer esclarecimento, contactar a Câmara Municipal, através do telefone: 262 690 100

Câmara Municipal do Cadaval, 15 de junho de 2021
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