Serviço de Educação-2021/2022
Informações Gerais
No caso especifico da EB Coruche

AEC para os alunos de 3.º e 4.º ano funcionarão da seguinte forma:

• Às 15:00H, cumprido o período de hora de almoço, os alunos dirigem-se com uma
Assistente Operacional e com um Professor para a Sala das Piscinas Municipais;
• Entre as 15:00H e as 16:00 H têm o 1.º bloco AEC
• Entre as 16:00H e as 16:30H, intervalo para lanche
• Entre as 16:30H e as 17:15H têm o 2.º bloco AEC
• Às 17:15H os alunos devem ser encaminhados para os seus domicílios pelos
Encarregados de Educação OU caso pretendam poderão usufruir do transporte
escolar TIC e TEC serão encaminhados pela Assistente Operacional até à portaria da
EB Coruche.
Procedimento para usufruir de transporte Escolar_ TIC e TEC
Os pais e Encarregados de Educação que pretendam usufruir deste serviço devem deslocar-se à
empresa Ribatejana, na Central de Camionagem de Coruche e aderir ao passe 4_18. O titulo de
transporte 4_18@escola.tp terá os seguintes descontos sobre o preço mensal em vigor:
•

60% para estudantes beneficiários do “Escalão A” da Ação Social Escolar;

•

25% para os restantes alunos do ensino não superior, dos 4 aos 18 anos, inclusive.

Este serviço da empresa Ribatejana é acompanhado por uma Assistente
Operacional;
Para mais informações os interessados devem contactar a empresa Ribatejana.
•

Organização de circuitos

➔ Para os alunos do 1.º e 2.º ano os horários e circuitos decorrem nos mesmos moldes de anos
anteriores.

Serviço de Educação-2021/2022
ALUNOS utilizadores DA ROTA ROSA
(vila de Coruche)

➔ Para os alunos do 3.º e 4.º ano o horário e o percurso será:
➔ 7:55 na Central de Camionagem, com paragens nos seguintes locais:
➔
➔
➔
➔

Instalações Municipais do Rossio
Instalações Museu Municipal
Rua de Salvaterra de Magos
EB Coruche

Para os alunos da rota da vila de Coruche foram abolidas as paragens nos seguintes locais: Rua do
Couço, Rua 25 de Abril- junto as finanças e à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Coruche,
Fajarda e Erra, Farmácia da Misericórdia e Câmara Municipal de Coruche.
A viatura adstrita a este serviço terá a capacidade para 50 lugares, logo não compatível com o
dimensionamento das artérias no interior da Vila.
Esta alteração decorre do horário destes níveis de ensino coincidir com o inicio do período letivo em
todos os níveis de ensino do Agrupamento de Escolas de Coruche.

ALUNOS utilizadores DAS ROTA AZUL E VERDE
➔ Para os alunos do 3.º e 4.º ano o horário e o percurso será:
➔ 8:05H na EB Coruche, com paragens nos seguintes locais:
➔
➔
➔
➔
➔

Intermarché
Casal dos Ossos
Foros de Vale Mansos
Foros de Valverde
Santo Antonino

Finalizado o período letivo às 13:30H os alunos têm a opção de usufruir do transporte Escolar TIC
e TEC no seguinte horário e percurso:
➔ 13:37H na EB Coruche, com paragens nos seguintes locais:
➔ Intermarché
➔ Casal dos Ossos
➔ Foros de Vale Mansos
➔ Foros de Valverde
➔ Santo Antonino
➔ Rua Salvaterra de Magos
➔ Instalações Museu Municipal
➔ Instalações Municipais do Rossio
➔ Central de Camionagem de Coruche

