
FICHA DE INSCRIÇÃO NOS TRANSPORTES ESCOLARES 

ANO LETIVO 20______ /20______ 

 
  

 

                              

  

  

                                                          
                                                                           (anexar fotografia) 

 

                                                            
 

 
 

 

  

 

1. DADOS DO ALUNO 

 
Nome: _____________________________________________________________________________ 

B.I. nº ____________________ NIF: ____________________  Data de nascimento ____ /____ /_____ 

Morada: __________________________________________________________________nº _________ 

Código Postal: _______-_______    ___________________________ 

Freguesia: ________________________________ 

Contacto: _________________________________ 

 

2. DADOS DA ESCOLA 

 

Nome da Escola: ___________________________________________________________ 

Ano de escolaridade que frequentará no ano letivo 20_____/20_____:  ______________    

Deficiente* Sim □             Não □              

* Em caso de deficiência, a mesma deve ser comprovada por atestado médico 

 

 

3. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Contacto: ___________________________ / Email: ___________________________________________ 

 

 

Indicar qual (quais) a (s) empresa (s) de transporte que utiliza para se deslocar para o 

estabelecimento de ensino: 

 

   RODONORTE □                CIRCUITO MUNICIPAL □    JUNTA DE FREGUESIA □              OUTROS □ 

 

Local de embarque do aluno (*): 

 

Circuito 1: 

Embarque: ______________________    Destino:    _______________________ 

Circuito 2: 

Embarque: ______________________ Destino: __________________________ 

 

*Em caso de utilizar apenas um circuito escolar, preencher apenas o “Circuito 1”.  

 

GABINETE DE EDUCAÇÃO  

 não colar 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

- Ficha de inscrição devidamente preenchida 

- 1 Fotografia. 

 



O Município de Vila Pouca de Aguiar, responsável pelo tratamento dos dados deste 

documento e eventuais anexos, informa que: 
a) Contacto do Encarregado de Proteção de Dados dpo@cm-vpaguiar.pt 

b) A finalidade do tratamento de dados pessoais é a expressa no presente documento e 

eventuais anexos. 

c) O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de 

serviços e o cumprimento das obrigações contratuais e legais daí decorrentes na 

prossecução do interesse público e exercício de autoridade pública. 

d) Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força 

de disposição legal ou por estrita necessidade da efetivação das finalidades 

referidas. 

e) Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente 

necessário ou cumprimento do prazo fixado por lei. 

f) O titular dos dados pode exercer direitos previstos no referido RGPD, 

designadamente o direito de informação, de acesso, de retificação, de pagamento, 

de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição e de reclamação para 

autoridade de controlo – Comissão Nacional de Proteção de Dados – Rua de São 

Bento nº 184-3º 1200-821 Lisboa – e-mail: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das 

finalidades e prazos de conservação acima referidos. 

g) A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento 

da finalidade indicada e/ou obrigação legal e contratual, pelo que o titular está 

obrigado a fornecê-los e a atualizá-los. 
 

 

 

 

 

 

 

O Requerente 

 

____________________________________ 
(Assinatura conforme o B.I.) 
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