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A Direção, e o Serviço de Ação Social Escolar (ASE) da Escola Secundária Quinta Do Marquês vem 

por este meio informar a toda a comunidade escolar os prazos de entrega para os diversos assuntos 

a tratar no ASE. Assim determina-se que: 

 

ATÉ 30 de JUNHO de 2022 

 
Os alunos deverão entregar a Declaração de Abono de família, para o ano letivo 2022/2023, ao 

ASE, através de e-mail para secretaria@sesqm.pt, devidamente identificado, ou presencialmente, 

dentro do horário de atendimento ao público (de 2ªf a 6ªf das 9.30h às 16h). 

 

ENTRE 1 de JUlHO E 10 DE AGOSTO de 2022 

 
Poderão submeter a candidatura para requisição do título de transporte da Cãmara Municipal de 

Oeiras para o ano letivo 2022/2023, após a colocação no estabelecimento de ensino, através da 

plataforma SIGA, disponível no Portal da Educação do Munícipio de Oeiras 

http://www.educacao.cm-oeiras.pt/, da seguinte forma: 

 

Documentos necessários para submeter a candidatura: 

• Comprovativo de morada – certidão do domicílio fiscal do aluno (Portal das finanças); 

• Comprovativo de declaração de abono de segurança social para os alunos de escalão 1; 

• Comprovativo de IBAN da conta bancária do Encarregado de Educação; 

• Declaração comprovativa emitida pelo estabelecimento de ensino da área de residência que 

ateste a inexistência de vaga e/ou curso (quando aplicável); 

• Documento comprovativo da guarda partilhada e comprovativo de morada de ambos os 

progenitores (quando aplicável); 

• Cartão de passe lisboa viva normal (frente e verso); 

• Certificado de matrícula (alunos matriculados em escolas fora do concelho). 

O Município de Oeiras reserva-se ao direito de solicitar em qualquer momento do processo, quer aos 

estabelecimentos de ensino, quer ao próprio candidato, todas as informações e documentos que entenda 

convenientes com o intuito de proceder a uma avaliação objetiva do processo ou quando haja suspeita que 

as declarações apresentadas se encontram incompletas, omissas ou falsas. 
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Excecionalmente, de 11 de agosto a 30 de setembro, apenas para alunos colocados entre o dia 

11 de agosto e 30 de setembro, desde que justificado. 

 
CARREGAMENTO DE PASSES: 

O Encarregado de Educação/aluno deve adquirir o título de transporte aprovado pelo Município e 

submeter a fatura/recibo (com nome e NIF do aluno) na Plataforma SIGA, até ao dia 10 de cada 

mês, para ser ressarcido do respetivo valor. Para o mês de setembro, o valor corresponde a 50% 

do título de transporte, para os alunos que submeteram a candidatura entre o dia 1 de julho a 10 

de agosto. 

 
Para qualquer esclarecimento adicional contacte os serviços através do endereço 

eletrónico transportesescolar@oeiras.pt e/ou 214 408 537/ 210 977 415. 

 
 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS ENTREGAS, POR TURMA, na BIBLIOTECA da ESQM: 
 
 

DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES (7º/8º/10ºanos) 
 

 
TURMAS DATAS HORAS  TURMAS DATAS HORAS 

7ºA 17/06 14 às18h  8ºA 20/06 14 às18h 

7ºB 17/06 14 às18h  8ºB 20/06 14 às18h 

7ºC 17/06 14 às18h  8ºC 20/06 14 às18h 

7ºD 20/06 9 às13h  8ºD 21/06 14 às18h 

7ºE 20/06 9 às13h  8ºE 21/06 14 às18h 

7ºF 20/06 9 às13h  8ºF 21/06 14 às18h 

 

 
TURMAS DATAS HORAS 

10ºA 22/06 9 às13h 

10ºB 22/06 9 às13h 

10ºC 22/06 14 às18h 

10ºD 22/06 14 às18h 

10ºE 22/06 14 às18h 

10ºF 23/06 14 às18h 

10ºG 23/06 14 às18h 

10ºH 23/06 14 às18h 
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DEVOLUÇÃO MANUAIS ESCOLARES e KIT DIGITAL (9ºano) 
 

 
TURMAS DATAS HORAS 

9ºA 24/06 9 às13h 

9ºB 24/06 9 às13h 

9ºC 24/06 9 às13h 

9ºD 24/06 14 às18h 

9ºE 24/06 14 às18h 

9ºF 24/06 14 às18h 

 
 

 

DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES (11º e 12º) e KIT DIGITAL (12º) 
 

 
TURMAS DATAS HORAS  TURMAS DATAS HORAS 

11ºA 06/07 14 às18h  12ºA 08/07 14 às18h 

11ºB 06/07 14 às18h  12ºB 08/07 14 às18h 

11ºC 06/07 14 às18h  12ºC 08/07 14 às18h 

11ºD 06/07 14 às18h  12ºD 08/07 14 às18h 

11ºE 08/07 9 às13h  12ºE 11/07 9 às13h 

11ºF 08/07 9 às13h  12ºF 11/07 9 às13h 

11ºG 08/07 9 às13h  12ºG 11/07 9 às13h 

11ºH 08/07 9 às13h  12ºH 11/07 9 às13h 

 

* O não cumprimento da calendarização afixada implicará constrangimentos aquando da receção 

de manuais e de kit digital no próximo ano letivo 2022/2023. 

 
 
 
 

Para qualquer esclarecimento, remeter e-mail para secretaria@esqm.pt 
 
 

 

ESQM, 3 de junho de 2022 
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