
          
 

Divisão de Educação e Juventude 

 
INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO NO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR QUE FUNCIONA NOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO CONCELHO DE ESPINHO, PARA O ANO LETIVO 2021/2022 
 
 

A Câmara Municipal de Espinho assegura, no âmbito do seu quadro de competências, a organização, o financiamento e o 

controlo do funcionamento da rede dos transportes escolares.  

Destinatários 

• Alunos residentes no Concelho de Espinho que frequentem estabelecimentos do Ensino Pré-

Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º ano ao 4.º ano), desde que a sua área de residência seja 

enquadrada nas rotas definidas. 

• Alunos que frequentem estabelecimentos do Ensino Básico (5.º ano ao 9.º ano de escolaridade) 

e Ensino Secundário, que residam no Concelho de Espinho, a uma distância superior a 3Km entre 

a morada e a escola da sua área de residência. 

Modalidades de apoio 

• Comparticipação em 100% do valor do passe escolar – Alunos matriculados no Ensino Pré-

Escolar e  Ensino Básico (1.º ano ao 9.º ano de escolaridade). 

• Comparticipação em 50% do valor do passe – Alunos do Ensino Secundário. 

Documentos necessários 

• Declaração de matrícula emitida pelo Agrupamento de Escolas, na qual esteja referida a morada 

do aluno. 

Prazo de inscrição 

• Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo: 10 de maio até 18 de junho de 2021 (renovação de inscrição de 

alunos que já usufruíram de transporte escolar no ano letivo 2020/2021). 

• 2.º Ciclo e 3.º Ciclo (5.º ano ao 9.º ano de escolaridade): 10 de maio até 16 de agosto de 2021 (renovação 

de inscrição de alunos que já usufruíram de transporte escolar no ano letivo 2020/2021). 

• Ensino Secundário (10.º ano ao 12.ºano de escolaridade): 10 de maio até 16 de agosto de 2021 

(renovação de inscrição de alunos que já usufruíram de transporte escolar no ano letivo 2020/2021). 

• 2.º Ciclo ao Ensino Secundário (5.º ano ao 12.º ano de escolaridade): 16 de julho a 16 de agosto (alunos 

que pretendem usufruir de transporte escolar pela primeira vez). 

 

Forma de acesso ao Passe Escolar 

As renovações das inscrições no serviço de Transporte Escolar é efetuada online, pelos Encarregados de 

Educação, através da Plataforma SIGA (https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx), mediante a utilização 

das respetivas credenciais de acesso. 

https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx


          
 

Divisão de Educação e Juventude 

Inscrições disponíveis na área pessoal de cada Encarregado de Educação em Candidaturas. 

 

 

 

Em caso de dificuldade de acesso à Plataforma SIGA contacte os serviços da Educação da Câmara Municipal de Espinho por 

telefone (227335800) ou email (comunidade-educativa@cm-espinho.pt). 

 
A INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS É ANUAL E OBRIGATÓRIA. 

 
 

 

NOVAS INSCRIÇÕES  

INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS QUE PRETENDEM 

BENEFICIAR DO SERVIÇO PELA PRIMEIRA VEZ 

 

Os alunos que pretendem usufruir de transporte escolar pela primeira vez, devem solicitar o serviço nos prazos definidos.  

Assim  que as listagens de colocação dos alunos inscritos no Ensino Pré-Escolar e  Ensino Básico (1.º ano ao 9.º ano de 

escolaridade) e Ensino Secundário forem publicadas, os encarregados de educação que pretendam inscrever os seus 

educandos no serviço de transporte escolar, devem solicitar o código de acesso à Plataforma SIGA 

(https://siga1.edubox.pt) no respetivo estabelecimento de ensino de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo ou à Divisão de 

Educação e Juventude, no casos dos alunos do 5.º ano até ao 12.º ano de escolaridade,  através do endereço de correio 

eletrónico comunidade-educativa@cm-espinho.pt ou para 227335800, para efetuar a candidatura nos serviços pretendidos. 
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