
Passe Escolar 

Perguntas mais frequentes 

 
1. Qual é o procedimento para usufruir do serviço de transporte? 

Os encarregados de educação deverão preencher a FICHA DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, sempre que: 

 Os alunos pretendam usufruir de passe escolar pela 1ª vez; 

 Os alunos pretendam renovar o passe na mesma empresa transportadora; 

 Os alunos pretendam mudar de empresa transportadora; 

 Os alunos que, por algum motivo, pretendam uma 2ª via do cartão; 

 Os alunos que, por motivo de mudança de residência, pretendam alterar o 

local de embarque. 

 

ALUNOS DO ENSINO REGULAR E ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

No caso de ser a 1ª vez que requer, deve anexar uma foto tipo passe, fotocópia do B.I. ou do 
cartão cidadão e comprovativo de residência (cópia do recibo água ou luz). Quando requisitado 
pela 1ª vez cartão/passe é gratuito apenas no ensino básico. 
Todos os alunos devem guardar o cartão para anos letivos seguintes. 
Os alunos que pretendam o cartão C.P., devem requerê-lo nos respetivos serviços da empresa, 
posteriormente deverão anexar cópia do cartão à ficha de pedido de transporte. 

 

PREENCHER 
FICHA DE TRANSPORTE 

JÁ POSSUI  
PASSE ESCOLAR? 

SIM NÃO 

DA MESMA 

EMPRESA? 

SIM 

NÃO 

 2ª VIA 

 MUDANÇA DE RESIDÊNCIA 

ENTREGAR A FICHA NA 
SECRETARIA DO AECCB 



2. Onde se entrega a Ficha de Transporte Escolar? 

A Ficha de Transporte Escolar e respetivos anexos (quando se aplique), é 

preenchida pelo encarregado de educação e entregue nos Serviços Administrativos 

do Agrupamento de Escolas que o aluno irá frequentar. 

 

3. Quando e onde se recebe o passe escolar? 

Aos alunos que tenham requerido pela 1ª vez, os passes são distribuídos na Escola, 

no 1º dia de aulas, desde que a Ficha de Transporte Escolar tenha sido entregue no 

Agrupamento até 15 de julho, para os alunos do ensino básico e 31 de julho, para 

os alunos do ensino secundário. Só as fichas rececionadas nas datas mencionadas 

terão garantia de transporte, com passe escolar, para o mês de setembro. 

Caso seja utilizado o comboio como meio de transporte, o passe deverá ser obtido pelo 

aluno, diretamente na CP, posteriormente deverão anexar cópia do cartão à ficha de pedido 

de transporte. 

 

4. Onde se carregam os passes escolares? 

Nos balcões de atendimento das empresas transportadoras, localizadas na 

CENTRAL DE TRANSPORTES DE FAMALICÃO. 

 

5. Posso utilizar o passe escolar sempre que queira? 

O regime de transportes escolares funciona exclusivamente durante os períodos 

letivos, de acordo com o calendário escolar do Ministério da Educação e de acordo 

com as carreiras autorizadas pelo Instituto de Mobilidade dos Transporte, 

beneficiando o aluno, regra geral, de apenas uma viagem diária de ida e volta entre 

o local de residência ou ponto de toma de transporte e o estabelecimento de ensino 

que frequenta. Será, ainda, considerada a situação dos alunos que frequentam 

Cursos de Educação e Formação e cursos vocacionais e que, devido aos respetivos 

planos de formação, têm de se deslocar para os locais de estágio, apenas no caso 

de existência de carreira pública.  

 

 


