
ST.PETER'S INTERNATIONAL SCHOOL
Shuttle Service - 2021/2022

Data de Emissão: 27/08/2021 15:48:13

SESIMBRA
Responsável: Miss Tânia (919350681)

Coordenadora: Miss Isa Santos (212336990 - 913371496)

Sesimbra -Terminal dos Autocarros 07:15 18:251

Sesimbra - Junto Galp 07:17 18:222

Santana - Banco Millennium 07:20 --3

Santana - Corredora -- 18:184

Cotovia - BES / Pastelaria "Sabores da Terra" 07:23 18:125

Maçã Paragem do Autocarro -Repsol 07:26 18:076

Alto das Vinhas 07:30 18:057

Rua Diogo Botelho 07:40 --8

Praça da República- Paragem de autocarro 07:43 --9

Sociedade Filarmónica Azeitonense -- 17:5510

Parque Estacionamento -Perto do Lidl -- 17:5311

Junto a Portaria do José Maria da Fonseca -- 17:5012

Quinta Camarate -Paragem de Autocarro 07:47 17:4513

Cabanas - Em Frente Pastelaria (Café c/ Leite) 07:50 17:4114

Cabanas - Junto à Igreja 07:53 17:4015

Colégio 08:25 17:3016

1 - É da responsabilidade do Encarregado de Educação o transporte do aluno que, por atraso não compareça na paragem no horário  
estabelecido.

2 - O período de espera nas respetivas paragens não poderá exceder os 2 minutos.

3 - Ao fim do dia, o Encarregado de Educação ou o seu representante deverá receber o aluno na respetiva paragem no horário  
previsto. Se tal não acontecer, o aluno regressará ao Colégio onde permanecerá até ao horário de encerramento do mesmo (19:00h).

4 - Solicitamos a vossa melhor compreensão, para a necessidade do cumprimento dos horários, uma vez que qualquer atraso  
individual terá repercussões em todo o percurso a efetuar.

5 - Os alunos só poderão ser entregues às pessoas indicadas no Termo de Responsabilidade. Qualquer outra pessoa não  
mencionada no referido Termo, carece de aviso prévio ao Colégio.

6 - Ao longo do ano letivo poderão ocorrer eventuais atrasos, no serviço de transportes, decorrentes de imponderáveis de trânsito ou  
outros que nos são alheios.

Para qualquer esclarecimento adicional, deverá contactar a coordenadora dos transportes:
Miss Isa Santos: 212336990 - 913371496


