
 
 

 

 

Guia das Tarefas das(os) Vigilantes dos Transportes Escolares 

 

Guia com as normas para as(os) vigilantes de acordo com os Artigos 8º, 

10º e 11º a Lei nº13/2006 de 17 de Abril, que regulamenta o transporte 

coletivo de crianças. 

 Compete à(ao) vigilante zelar pela segurança das crianças desde que recebe as 

crianças até ao momento que a escola as recebe ou o responsável pela criança 

no seu regresso a casa. 

 

 Quando se aplicar 2 vigilantes na mesma viatura deverá uma ou um ficar 

sentada(o) durante o transporte no lugar mais à retaguarda, de forma a ter 

contato visual com todos ocupantes e quando se tratar de uma viatura com 2 

pisos as(os) vigilantes devem ficar uma ou um por piso. 

 

 Não permitir a utilização dos lugares da primeira fila pelas crianças com idade 

inferior a 12 anos.  

 

 Garantir que cada criança ocupa um lugar devidamente sentada e com o cinto 

de segurança colocado quando necessário ajudar a criança a colocar o cinto e 

garantir a utilização do acento elevatório quando se aplica o uso obrigatório. 

 

 Atravessar sempre as crianças quando necessário atravessar uma via de 

trânsito com o respetivo colete refletor e raquete de sinalização. 

 

 O uso do colete refletor é obrigatório durante todo o transporte coletivo de 

crianças. 

 

 A(O) vigilante deve garantir para além da segurança das crianças, não permitir 

que as crianças comam dentro das viaturas, verificar um bom comportamento 

das crianças, verificar possíveis danos nas viaturas provocados pelas crianças, e 

verificar se não ficam objetos pertencentes às crianças perdidos nas viaturas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Outras Responsabilidades 

 

 A(O) Vigilante deve também proceder ao preenchimento da lista de crianças 

transportadas em cada trajeto onde deve constar o nome completo das 

crianças. A lista referida deverá estar completa até final do percurso realizado 

 

 De acordo com as normas da Pandemia COVID – 19 devem ser cumpridas as 

seguintes regras: 

o Distribuir as crianças por lugares isolados, na viatura; 

o Os lugares contíguos só podem ser ocupados por crianças 

coabitantes; 

o Garantir o uso de mascara por todos ocupantes da viatura durante o 

transporte incluindo as crianças quando se aplica a regra de 

obrigatoriedade de utilizam de mascara; 

o Garantir que as crianças desinfetam as mãos na entrada da viatura. 

 


