ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO
Ano Letivo 2022/2023

Candidatura ao Transporte Escolar
Alunos dos Cursos Científico-Humanísticos:
(Ciências e Tecnologias/ Línguas e Humanidades/Artes Visuais)
Para submeter a candidatura do(a) educando(a) ao transporte escolar, financiado pelo Município, deverá
aceder à plataforma SIGA com o utilizador e password próprios. Caso ainda não tenha, deverá fazê-lo
através do link:

https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&
Guid=9f09c0b9-a645-4a9c-8fac-698a9418ff6d
e efectuar o preenchimento do formulário com os respectivos dados.
Após o preenchimento, deve

submeter a respectiva candidatura até 15 de agosto.

Receberá no e-mail um comprovativo da submissão e só então os Serviços Administrativos da ESFRL
poderão validar e dar seguimento ao processo.

Deverão ainda, dirigir-se aos Serviços Administrativos da ESFRL, até ao mesmo dia, a fim de:
 Preencher o formulário para requisitar um novo passe da Rodoviária do Liz, caso não o
tenham;
 Preencher o formulário para pedido de alterações, se tiverem um passe válido;
 Trazer uma fotografia, tipo passe, actualizada, no caso de 1ª. emissão, ou renovação de
cartão de Passe, caso o que possuam esteja sem validade, ou prestes a isso, ou tenha uma
foto desatualizada;
 Caso o aluno beneficie de Escalão A ou B, deverão ser portadores do comprovativo da
Segurança Social, emitido no ano económico de 2022, pois esse benefício pode influenciar
o tipo de passe a requerer;

Os alunos matriculados nos 11º.s/ e 12º. Anos, que já frequentavam a ESFRL., no ano lectivo anterior, caso
o passe que possuam não precise de alterações e tenha validade, não terão de vir aos Serviços
Administrativos da ESFRL, bastando apenas e só aceder à plataforma, através do link, acima indicado, (Na
sua maioria, estes alunos terão de fazer a recuperação da conta criada no início do ano anterior, no período
de confinamento).

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO
Ano Letivo 2022/2023

Candidatura ao Transporte Escolar
Alunos dos Cursos Profissionais:
(Análises Laboratoriais/Design de Interiores e Exteriores/Turismo)

Deverão dirigir-se aos Serviços Administrativos da ESFRL, até 15 de agosto, a
fim de:
 Preencher o formulário para requisitar um novo passe da Rodoviária do Liz, caso não o tenham;
 Preencher o formulário para pedido de alterações, se tiverem um passe válido;
 Trazer uma fotografia, tipo passe, actualizada, no caso de 1ª. emissão, ou renovação de cartão
 de Passe, caso o que possuam esteja sem validade, ou prestes a isso, ou tenha uma foto
desatualizada;
 Caso o aluno beneficie de Escalão A ou B, deverão ser portadores do comprovativo da Segurança
Social, emitido no ano económico de 2022, pois esse benefício pode influenciar o tipo de passe a
requerer;
Os alunos com outra cidadania que não a portuguesa, que frequentam ou vão frequentar os Cursos
Profissionais, no caso de serem descendentes de Pais/Encarregados de Educação possuidores de
Cartão de Cidadão Português ou Cartão de Cidadão Europeu/ou ainda Passaporte emitido por um
país pertencente à União Europeia, deverão apresentar o seu próprio Cartão de Identificação pessoal
(Autorização de Residência/Passaporte) e os documentos dos seus Pais/Encarregados de Educação,
atrás referidos, de forma a podermos avaliar o seu direito a financiamento pelo POPH.

Passes Tipo 4-18
As declarações só serão entregues aos alunos a partir do dia 22 de
Agosto, não necessitam de inscrição em qualquer plataforma, e os
alunos que usarem esse tipo de passe tratarão de requerer o passe
diretamente na Rodoviária do Lis.

