
 
 

Transporte dos alunos para realizarem as provas e os exames nacionais 

 

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros informa que assegura o transporte gratuito aos alunos que vão realizar 

as provas finais de ciclo, decorrendo a 1ª fase nos próximos dias 17, 21, 23 de junho e dos que vão realizar os exames 

finais nacionais do ensino secundário. A 1ª fase destes decorre nos próximos dias 20, 21, 22, 23 27, 28, 30 de junho e 

5 de julho.  

O transporte será assegurado com recurso a viaturas do município e da empresa Santos Viagens e Turismo. 

As viaturas do município asseguram o transporte dos alunos das seguintes localidades, nos dias e horas a seguir 

mencionados: 

- 20/06, Latães (8.20h); 

- 21/06, Gradíssimo (8.30h), Nogueirinha (8.35h); Ala (12.50h); 

- 22/06, Bornes (12.45h); Vale de Prados (13.10h); Talhas (12.30h); 

- 23/06, Gradíssimo (8.30h), Nogueirinha (8.35h); Bairro da Alegria (13h); 

- 27/06, Gradíssimo (8.30h); 

- 28/06, Nogueirinha (8.35h); 

- 30/06, Latães (8.30h); 

- 05/06, Talhas (12.30h); Ala (12.50h); Vilarinho de Agrochão (12.30h); Gradíssimo (13.00h); Bornes (12.40h); Cortiços 

(12.55h). 

As viaturas da empresa Santos Viagens e Turismo asseguram o transporte dos alunos de todas as outras localidades e 

nos dias que não foram anteriormente referidos. 

Os alunos, na vinda para as provas e exames, que se realizam no período da manhã, devem estar no local habitual da 

paragem das viaturas 5 minutos antes da hora habitual do transporte para as aulas. À hora indicada, no caso do 

transporte nas viaturas do município. O regresso ao local de residência será efetuado logo após o fim das provas e 

exames. 

No dia da primeira prova e exame as viaturas afetas a este serviço irão a todas as localidades de residência dos alunos 

que realizam provas ou exames.  

Com o intuito deste serviço ser assegurado com qualidade e economia de meios, no segundo dia e seguintes das 

provas e exames, os encarregados de educação ou os alunos que não pretendam utilizar o transporte disponibilizado, 

deverão enviar um email para o endereço de correio eletrónico: antonio.pinto@cm-macedodecavaleiros.pt, 

referindo o nome, localidade e ano de escolaridade. 

 

Macedo de Cavaleiros, 8 de junho de 2022 

 

A Vereadora da Educação, 

 

Sónia de Jesus Afonso Salomé 


