
Data:

O Técnico:

Ano de Escolaridade: Turma: 

A frequentar o Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian (modalidade de ensino articulado):

- -
mês

-

(anexar comprovativo e relatório médico)

-

Tipo de Transporte: Rodoviário (autocarro) Ferroviário (CP) Fluvial (residentes em São Jacinto)

Pretende transporte entre: 

- -

A devolver ao Encarregado de Educação

Nome do aluno:

Estabelecimento de Ensino

  Local de chegada/Paragem (indicar morada): 
Local de partida/Paragem (indicar morada): 

  Linha N.º (AveiroBus):   

TRANSPORTES ESCOLARES

 FICHA DE INSCRIÇÃO ANO LETIVO DE 2020/2021
Situação Escolar do Aluno (preencher em maiúsculas)

Agrupamento de Escolas :

Código Postal:

Nome completo:

Identificação do Encarregado de Educação

Divisão de Educação, Desporto e Cidadania

NãoSimNecessidades Educativas Especiais

Deferido Indeferido

Identificação do Aluno (preencher em maiúsculas)

Nome completo:

Data de nascimento:

Identificação do Transporte

Pai Mãe Outro Parentesco:

Telemóvel:Telefone Casa:

Residência:

Data de entrega

Assinatura de quem recebeu

Data e assinatura

• O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pelas declarações prestadas neste
formulário. Falsas declarações ou omissões de dados implicam, além de procedimento legal, imediato cancelamento
dos apoios atribuídos e reposição dos já recebidos.

Data: 

O Encarregado de Educação

Tomei conhecimento das Orientações de Funcionamento que regem os Transportes Escolares, para o presente ano
letivo, disponíveis no Estabelecimento de Ensino e no website  www.cm-aveiro.pt  (área de Educação).

Documentos a apresentar

Termo de Responsabilidade

dia mês

Declaração de matrícula no Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian (apenas para os alunos a frequentar
a modalidade de ensino articulado). 

Passe ou fotografia para emissão de novo cartão (exceto no caso do transporte ferroviário). 

ano

 Ficha de inscrição integralmente preenchida.

ano

Código Postal:

Estabelecimento de Ensino que irá frequentar: 

N.º Identificação Fiscal:
dia

Residência:
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