Transportes Escolares
2º e 3º Ciclos Ensino Básico - Ensino Secundário
Para o ano letivo 2021/2022, solicita-se que todos os alunos que necessitem de transporte escolar
procedam à sua inscrição na Plataforma Digital de Gestão Educativa, disponibilizada para o efeito,
permitindo, após validação por parte dos nossos serviços que os estabelecimentos de ensino
possam remeter às operadoras de transportes públicos os pedidos de emissão ou renovação do
passe estudante.
As candidaturas poderão ser efetuadas através de formulário online disponível na Plataforma
SIGA http://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx
Este procedimento poderá ser realizado em qualquer local com acesso à internet, devendo
obrigatoriamente anexar os documentos instrutórios exigidos.
Credenciais
Iremos enviar, até dia 28 de maio, um email a todos os encarregados de educação dos alunos
que usufruíram de transporte escolar no ano letivo 2020/2021 contendo as credenciais
necessárias para aceder à plataforma e proceder à candidatura para 2021/2022.
Caso não receba a comunicação ou tenha perdido a credencial do ano letivo anterior, envie
email para transportes@mail.cm-ourem.pt com a seguinte informação:
Nome do/a aluno/a NIF do/a aluno/a
escola e respetivo Agrupamento/Colégio
ano de escolaridade contacto telefónico do Encarregado de Educação
Caso não disponha dos meios informáticos e rede internet para efetuar o pedido, poderá agendar
previamente um atendimento presencial no respetivo Agrupamento de Escolas/Colégio, ou no
Município de Ourém para o número 249 540 900.
Beneficiários
Todos os alunos matriculados nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, no Ensino Secundário ou no
Ensino Profissional sem POCH nos estabelecimentos de ensino abaixo descritos residentes a mais
de 3 quilómetros da escola da área de influência no concelho de Ourém, e que cumpram as normas
emanadas pelo Ministério de Educação respeitantes ao processo de matrícula:

Centro de Estudos de Fátima

Escola EB 2,3 Cón. Dr. Manuel
Lopes Perdigão – Caxarias

Colégio de São Miguel

Escola EB 2,3 de Freixianda

Colégio do Sagrado Coração de Maria

Escola EB 2,3 D. Afonso IV Conde de Ourém
Escola Básica e Secundária de Ourém

Os alunos residentes no concelho de Ourém e matriculados nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico na
EB 2/3 Dr. Correia Alexandre – Caranguejeira e na Escola Básica Santa Catarina da Serra que
pretendam beneficiar, à semelhança do ano anterior, da comparticipação prevista nas normas em
vigor para o ano letivo 2021/2022, deverão igualmente proceder ao preenchimento do formulário
de candidatura.

31 Prazo de Candidatura

Candidaturas

Período
de candidatura

Primeiro mês de atribuição
de transporte escolares

1ª fase

31 de maio a 23 de julho

setembro

2ª fase

24 de julho a 5 de setembro

outubro

Fora de prazo

a partir do dia 6 de setembro,
até dia 10 de cada mês

no mês seguinte

Documentos a anexar ao pedido

. Fotografia atualizada do aluno em formato jpeg (obrigatório)
. Comprovativo de residência (obrigatório)
. Cópia do passe do aluno do ano anterior, caso se trate de uma renovação
. Comprovativo de não existência de vaga no estabelecimento de ensino
da área de referência caso seja necessário
. Medidas adicionais (inclusão) - Documento emitido pelos Agrupamentos de Escolas

confirmando que o/a aluno/a é abrangido pelo artigo 10.º do DL n.º 54/2018, de 6 de julho
(caso o/a aluno/a se enquadre nessa medida)

Emissão de novos passes/ 2ª via
Informa-se ainda que os impressos em formato papel para solicitar a emissão de
novos passes ou segundas vias às operadoras de transporte públicos deverão ser
preenchidos até ao dia 23 de julho junto dos serviços administrativos do
estabelecimento de ensino que o/a aluno/a irá frequentar no ano letivo
2021/2022, por forma a poder garantir a sua entrega em setembro.

