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REQUISIÇÃO/RENOVAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Ano letivo 2020/2021 

 

Os encarregados de educação interessados em usufruir de TRANSPORTE ESCOLAR no próximo 

ano letivo terão de preencher a Requisição de Transporte que se encontra em anexo.  

No caso de impossibilidade do envio informático dos documentos solicitados, é obrigatório 

proceder a marcação prévia, através do email sase@aevagos.edu.pt ou pelo telefone 963 129 800 e 

apenas se deve dirigir aos Serviços um elemento após confirmação de data e hora. 

 

Transportes Escolares - 4.º para o 5.º (apenas para alunos que escolham a Escola EB Dr. 

João Rocha - Pai) 

• Caso o aluno pretenda requisitar transporte escolar para o ano letivo de 2020/2021, deverá 
devolver, devidamente preenchida, a requisição do mesmo. 

• Entregar/enviar 1 fotografia 

• Durante o ano letivo, no caso de extravio ou danificação dos passes, a emissão de 2.ª via terá um 
custo de 5,00 € (cinco euros). 

 

Transportes Escolares - 9.º para o 10.º e Ensino Profissional (apenas para alunos que 

escolham a Escola Secundária de Vagos) 

• Caso o aluno pretenda requisitar transporte escolar para o ano letivo de 2020/2021, deve 
devolver, devidamente preenchida, a requisição do mesmo. 

• Se o aluno pretender passe escolar pela primeira vez, deve devolver, devidamente preenchida, a 
requisição do mesmo e entregar/enviar 1 fotografia. 

•  Mudança de localidade e pedido de 2.ª Via de passe escolar tem um custo associado de 5 euros. 

• Para os alunos do 9.º ano, é obrigatória a mudança de passe escolar com um custo associado de 
2,50 €, pagos no início do ano letivo. Os alunos a partir do secundário têm de pagar mensalidade 
e esta corresponde a 50% do valor total. Normalmente o pagamento é efetuado, na reprografia, 
entre o dia 15 e o dia 20 de cada mês para ativar o mês seguinte. 

 
Transportes Escolares - restantes anos 

• Caso o aluno pretenda requisitar transporte escolar para o ano letivo de 2020/2021, deve 
devolver, devidamente preenchida, a requisição do mesmo. 

• Se o aluno pretender passe escolar pela primeira vez, deve devolver, devidamente preenchida, a 
requisição do mesmo e entregar/enviar 1 fotografia. 

•  Mudança de localidade e pedido de 2.ª Via de passe escolar tem um custo associado de 5 euros. 
 

Localidades existentes (em caso de dúvida contactar sase@aevagos.edu.pt)  
Boco – Cabecinhas – Cais do Areão – Carregosa – Covão do Lobo – Fontão – Fonte Angeão – 
Gafanha Boa Hora – Gafanha da Vagueira – Lavandeira – Lomba – Ouca – Parada de Baixo – 
Pedricosa - Ponte de Vagos – Salgueiro – Sanchequias – Santa Catarina – Santo André – 
Seixo/Cruzamento – Soza – Tabuaço – Tabuaço(X) – Vergas Norte – Vergas Sul - Vigia 

 

O Diretor, 

Hugo Pedro da Silva Martinho 
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