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Uma das principais estratégias do Município é investir, simultaneamente, na criação de parcerias, no 
crescimento e consolidação da relação com o Agrupamento de Escolas e Encarregados de Educação. 
Como tal, cabe-nos partilhar com a comunidade educativa os recursos que temos disponíveis e que 
acreditamos que possam contribuir para uma Educação mais completa e diversificada. 

Vimos assim solicitar a vossa melhor colaboração, observando as orientações que a seguir se apresentam para o ano letivo 
2022/2023:
  
- Boletim Auxílios Económicos:
    • Jardins de Infância e escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico – já estão a ser distribuídos em formato papel pelo Serviço 
de Educação, por forma a serem entregues aos Encarregados de Educação através do Professor Titular. Depois de 
devidamente preenchidos deverão ser entregues novamente ao Professor Titular.
        • 2.º, 3.º ciclos e Secundário - já estão a ser distribuídos em formato papel pelo Serviço de Educação,  nas escolas: EBI JI 
do Couço, EB ⅔ Dr. Armando Lizardo e Escola Secundária. Os Diretores de Turma encaminham aos Encarregados de 
Educação. Depois de devidamente preenchidos deverão ser novamente entregues aos Diretores de Turma.
    • 1.ª inscrição  (serão considerados 1.ª inscrição os alunos que ainda não tenham frequentado o Agrupamento de Escolas 
de Coruche) – Deverão os Encarregados de Educação dirigir-se ao Balcão Único da Câmara Municipal de Coruche.

-- Inscrições nas Atividades de Enriquecimento Curricular – Dirigidas a alunos da educação Pré-Escolar e 
1.º ciclo do ensino básico. Serão realizadas aquando da 1.ª reunião com os Encarregados de Educação, no 
inicio do ano letivo. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) inserem-se numa estratégia alargada 
de articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do apoio à 
família. Esta estratégia assenta em duas grandes vertentes:
    • AAAF (Atividades de Animação e de Apoio à Família) - as que se destinam a assegurar o 
acompanhamento das crianças na educação pré-escolar depois do período diário de atividades educativas 
e durante os períodos de interrupção destas atividades. Decorrem entre as 15h ou 15:30, conforme o horário 
letivo, e das 18:30h ou 19h, sendo o número mínimo de alunos para a sua realização 10 alunos;
       • AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) - no 1.º ciclo do ensino básico as atividades de carácter 
facultativo e gratuito e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, 
nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade 
e voluntariado e da dimensão europeia da educação. Decorrem entre as 16h e as 17:30h.

- Inscrição Refeições Escolares para o Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico - Serão realizadas aquando 
da 1.ª reunião com os Encarregados de Educação, no inicio do ano letivo.
OO valor por refeição para os alunos é de 1,46€. Sendo que os alunos aos quais será atribuído o escalão B 
pagarão metade do valor (0,73€), e para os alunos aos quais será atribuído o escalão A, a refeição será 
suportada pelo Município. O valor das refeições é faturado  mensalmente e enviado aos Encarregados de 
Educação.
Para os alunos dos restantes ciclos as refeições serão adquiridas através do carregamento do cartão e 
compra de senha de refeição na plataforma Net GIAE.
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- Transportes Escolares – todos os assuntos relacionados com transporte escolar deverão ser tratados no 
Balcão Único da Câmara Municipal de Coruche.
Os alunos interessados na atribuição de transporte escolar devem requerê-lo mediante preenchimento 
dos formulários disponibilizados pelo município no Balcão Único da Câmara Municipal.
AosAos alunos de continuidade da educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico será entregue na escola 
o formulário para os Encarregados de Educação. Depois de preenchido deve ser entregue no Balcão 
Único do Município (9h-16h).

Regras gerais  e informações úteis para acesso aos transportes escolares:
Podem   beneficiar   do   transporte escolar gratuito, os   alunos   residentes   no   Município,  matriculados 
no Estabelecimento de Ensino da área de residência e cuja distância casa - escola seja igual ou superior 
a 3km.

É da responsabilidade dos alunos a renoÉ da responsabilidade dos alunos a renovação dos títulos de transporte junto da Câmara Municipal.
   • 1ª Requisição de Passe Escolar -  Os alunos deverão fazer a requisição do Passe Escolar no Balcão 
Único do Município (9h-16h), até ao dia 31 julho, acompanhados do respetivo cartão de cidadão e 1 
fotografia tipo passe. 
    • Pedido de 2ª Via  - Os alunos devem dirigir-se ao Balcão Único do Município (9h – 16h).
    • Renovação de Passes Escolares  - Os alunos devem dirigir-se ao Balcão Único do Município (9h – 16h), 
acompanhados do respetivo passe escolar e cartão de cidadão, até ao dia 31 julho. 
        • Os alunos que não procedam à respetiva inscrição de Transporte Escolar nos pontos acima referidos, 
não serão contemplados com passe escolar. 
    • Os alunos do 5º ao 12º ano, que se encontram a mais de 3 Km do estabelecimento de ensino, serão 
beneficiados a 100% no passe escolar.
    • O Município analisa individualmente todos os pedidos de transporte escolar rececionados, podendo 
os mesmos serem indeferidos, se não cumprirem o disposto no Regulamento dos Transportes Escolares e na 
legislação em vigor.
        • O Município providencia, junto dos operadores de transporte rodoviário, a emissão dos passes 
escolares, depois de analisados os requerimentos e apurado, em definitivo, o número de alunos com direito 
a beneficiar de transporte escolar.
    • Após a emissão dos passes escolares, os operadores de transporte rodoviário procedem ao seu envio 
à Câmara Municipal, que se encarrega de fazer a sua distribuição pelos Estabelecimentos de Ensino 
respetivos, que entregarão diretamente ao aluno.
       
             O passe 4_18, criado pelo no Decreto-Lei n.º 186/2009, de 19 de setembro, na redação atual, tem 
a função de complementar o transporte escolar, podendo ser por ele abrangidos, todos os alunos que não 
beneficiem do transporte escolar nas condições acima expostas. Assim os alunos residentes no perímetro 
urbano da Vila de Coruche, e que se encontram a menos de 3Kms do estabelecimento de ensino, e que 
vão frequentar a Escola Secundária, Escola EB2/3 Drº Armando Lizardo, Centro Escolar e Escola 
Profissional de Coruche, devem adquirir junto da Empresa concessionária de transportes, o passe escolar 
4-18@escola.t4-18@escola.tp, pagando o valor de acordo com o Despacho Normativo n.º 1/2012 de 27 de janeiro.

Os alunos residentes na Fajarda e Azervadinha que frequentam, respetivamente, o 
Núcleo Escolar da Fajarda e a EB1 Azervadinha 2 em Montinhos dos Pegos, devem 
adquirir o passe escolar 4-18@escola.tp na empresa concessionária de transportes, 
pagando o valor de acordo com o Despacho Normativo n.º 1/2012 de 27 de janeiro.
       
NasNas restantes freguesias o transporte, da educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, é assegurado pelas Juntas de Freguesia, IPSS’s e CMC a todos os alunos que 
residam a mais de 3km do estabelecimento de ensino. Os alunos que residam a menos 
de 3km também poderão beneficiar de transporte pelo valor de 17,95€.


