
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 

Escola Básica de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
JI de Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
 

 

 

 

 

 

 

Sede – R.ª Ant.º Maria de Oliveira Parreira, Vila Nogueira de Azeitão, 2925 AZEITÃO 

e-mail – escola.azeitao@netvisao.pt, tel. 212197170, fax 212191115 

INFORMAÇÃO 

 
 

No início do ano lectivo, a Escola oferece a cada aluno um cartão electrónico com as 

seguintes valências: 

 

• Portaria - controlo de entradas; 

• Reprografia – aquisição de fotocópias; 

• Refeitório / Bufete – compra de refeições e alimentos diversos; 

• Papelaria – carregamento do cartão e compra de artigos. O carregamento  

mínimo  obrigatório  é de 5 € . 

• Quiosque – compra de senhas de almoço e consulta de movimentos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Em caso de perda ou extravio do cartão, o aluno  terá de pagar 5 € pela 2ª via que será 

requisitada nos Serviços de Administração Escolar. 

 

 

TIPO DE CARTÃO  

 

Eu,  Enc. Educação do aluno   ____________________________________________ 

do_______ Ano ,  processo nº __________ ,  declaro que o meu educando tem acesso* : 

 

 Impedido  (só sai após todas as aulas terem terminado) 

 

 Condicionado ( pode sair entre o turno da manhã e o turno da tarde).  

 

 

* Marcar cruz na opção pretendida. 

 

Azeitão, ___ de   ____________ de 20 ____ 

 

Assinatura do Enc. Educação  

 

 

 

______________________________ 
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