
Ação Social Escolar/ Clube Apreender e Brincar/ Transportes Escolares
Ensino Pré-Escolar e 1ºCiclo Ensino Básico

Candidaturas através de formulário online disponível na Plataforma SIGA 
http://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx

Este procedimento poderá ser efetuado em qualquer local com acesso à internet, devendo obrigatoriamente anexar os 
documentos instrutórios exigidos.

Credenciais
Se ainda não tem a sua credencial de acesso à plataforma SIGA ou caso tenha perdido a credencial do ano letivo anterior, 
envie email para: educacao@mail.cm-ourem.pt com a seguinte informação:

Nome do/a aluno/a       NIF do/a aluno/a      escola e respetivo Agrupamento       ano de escolaridade e contacto 
telefónico do Encarregado de Educação

Poderá ainda solicitar o envio das credencias através do email transportes@mail.cm-ourem.pt, caso apenas pretenda 
inscrição nos transportes escolares, mencionando os dados acima descritos.

Caso não disponha dos meios informáticos e rede Internet para efetuar o pedido, poderá agendar previamente um 
atendimento presencial no respetivo Agrupamento de Escolas, ou no Município de Ourém para o número 249 540 900.

Ação Social Escolar

Beneficiários
Todos os alunos que frequentem o 1º ciclo do Ensino Básico num estabelecimento de ensino público do Concelho de Ourém.

Documentos a anexar ao pedido. Declaração atualizada da Segurança Social ou outra entidade competente, comprovativa do posicionamento do 
agregado familiar no escalão de abono de família;

. Declaração emitida pelos serviços de emprego no caso do pai ou da mãe se encontrar em situação de desemprego há três 
ou mais meses e lhe seja atribuído o 2.º escalão de abono de família.

Prazo de Candidatura
Período compreendido entre o dia 17 de maio e o dia 14 de julho.

Clube Aprender e Brincar

Beneficiários
Todos os alunos que frequentem o Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico nos seguintes estabelecimentos de ensino:

Documentos a anexar ao pedido. Declaração atualizada da segurança social ou outra entidade competente, comprovativa do posicionamento do 
agregado familiar no escalão de abono de família;

. Declaração emitida pelos serviços de emprego no caso do pai ou da mãe se encontrar em situação de desemprego há três 
ou mais meses e lhe seja atribuído o 2.º escalão de abono de família.

Prazo de Candidatura

Transportes escolares 

Beneficiários

Alunos do Ensino Pré-Escolar - Matriculados nos estabelecimentos de ensino onde exista uma rede de transporte para os 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e desde que haja vaga no veículo afeto ao respetivo circuito.

Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico - Matriculados nos estabelecimentos de ensino da área de influência ou o mais próximo 
da residência e residentes a mais de 3 km da referida escola.

Circuitos existentes no ano letivo 21/22

Documentos a anexar ao pedido

. Fotografia atualizada do aluno em formato jpeg (obrigatório)

. 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)

Prazo de Candidatura Centro Escolar de Carvoeira EB1/JI de Mata

Centro Escolar de Freixianda EB1/JI de Pinheiro

Centro Escolar de Nossa Senhora das Misericórdias
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Candidaturas Período 
de candidatura

Data de disponibilidade de serviços e apoios

1ª fase

2ª fase

Fora de prazo

31 de maio 
a 14 de julho

15 de julho 
a 31 de julho

a partir do dia 
1 de agosto

Dispõe de serviço e apoio em função do escalão de abono a partir do 
dia 1 de setembro

Dispõe de serviço a partir de 1 de setembro. A atribuição dos apoios em 
função do escalão depende da data de aprovação do pedido em reunião 
camarária

Dispõe do serviço 48 horas após apresentação de pedido, a partir de 1 de 
setembro. A atribuição dos apoios em função do escalão depende da data 
de aprovação do pedido em reunião camarária

Agrupamento de Escolas em OurémAgrupamento de Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão

Centro Escolar de Cova de Iria

Centro Escolar de Freixianda

Centro Escolar de Olival

EB1 de Boleiros

EB1 de Cercal

EB1 de Fontainhas da Serra

EB1 de Maxieira

EB1/JI de Pinheiro - alunos da escola suspensa de Vale Travesso

EB1/JI de Pisão-Matas

JI Boleiros-Maxieira

Centro Escolar de Carvoeira, no recinto
da Escola EB 2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão Caxarias

EB1/JI de Casal dos Bernardos

EB1/JI de Espite

EB1/JI de Rio de Couros

EB1/JI de Urqueira Norte

Agrupamento de Escolas Conde de Ourém

Centro Escolar de N.ª S.ª das Misericórdias

Centro Escolar de Ourém Nascente

EB1/JI de Atouguia

Candidaturas Período de candidatura Data de atribuição de transporte escolar

1ª fase

2ª fase

Fora de prazo

31 de maio a 31 de julho

1 de agosto a 5 de setembro

a partir do dia 6 de setembro

Início das aulas em setembro

A partir do dia 20 de setembro

10 dias úteis após apresentação do pedido
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