
REGUENG@S 
DE MONSARAZ 

TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2021-2022 

INFORMAÇÃO 

Informamos todos os alunos que necessitam de transporte escolar para o ano 
letivo 2021/2022, deverão efetuar solicitar de transporte escolar no Balcão Único 
da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, no horário das 08h30 às 16h30 
(aberto na hora do almoço) a partir do dia 05 de agosto. 
O carregamento do passe escolar para o mês de setembro, deve ser efetuado no 
Serviços de Educação, no horário das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 a partir 
do dia 14 de julho. 

Documentos a apresentar: 

- Documento de identificação do aluno 

- Documento de identificação do encarregado educação 

- NIF do aluno 

- Passe escolar ou documento comprovativo do pedido de passe escolar 

- Certificado de matrícula 

Os alunos que necessitam pela primeira vez de passe escolar deverão solicitar a 
emissão do mesmo junto dos Serviços de Educação. 

Documentos a apresentar: 

- Documento de identificação do aluno 

- 1 Fotografia do aluno 

Para qualquer esclarecimento contatar o serviço de Educação do Município de 

Reguengos de Monsara.z, através do telefone 266 503 309 ou através de e-mail 

ed ucacao@cm-reguengos-monsaraz.pt 

Reguengos de Monsaraz, 9 de julho de 2021 

~8~ 
José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.
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		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 27

		Com falha: 2
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