
Kiss
&

Ride
GUIA PARA

CONDUTORES

 Horário de funcionamento
Entre as 07:30 e as 18:30 nos dias úteis.
Nas restantes horas é utilizado como 
estacionamento público.
 

Lembre-se ainda que…
Assim que sair da via Kiss & Ride, será 
direcionado para o tráfego normal. Tenha em 
atenção os condutores que circulam na via de 
trânsito, e especial atenção aos pedestres que 
circulam na passadeira.
A segurança dos alunos é mais importante que a 
conveniência dos condutores. 
  
Siga estas orientações e colabore para uma 
escola ainda mais segura!

Colabore connosco…
O sucesso deste modelo assenta na colaboração 
de todos. Voluntarie-se e ajude a tornar o Kiss & 
Ride ainda mais eficiente auxiliando os alunos a 
sair do veículo e a entrar na escola.

+INFO:
Para qualquer esclarecimento ou dúvida

poderá contactar o Gabinete de Atendimento
ao Municipe, da Câmara Municipal de Valongo.

RUA 5 DE OUTUBRO, 160
4440- 503 Valongo 

224 227 900

GABMUNICIPE@CM-VALONGO.PT



O que é?
O “Kiss & Ride” é uma via que permite aos 
condutores deixar os alunos na escola de forma 
segura e rápida.
Os condutores sem saírem do veículo, não 
efetuam paragens prolongadas, contribuindo 
desta forma para a redução das filas de espera e 
estacionamento em paralelo na faixa de rodagem, 
evitando o atravessamento dos alunos entre os 
veículos, e aumentando, consequentemente a 
segurança de todos.
 
O que tenho de fazer?
Para garantir a segurança dos alunos, os 
condutores que usem o Kiss & Ride devem 
respeitar as seguintes orientações:
•Não estacione nem pare mais do que 1 minuto. 
Mantenha o motor do seu veículo ligado. Não 
efetue marcha atrás.
•Não ultrapasse os veículos nem pare na via de 
trânsito, à frente da porta principal ou em cima do 
passeio.
•Antes de sair de casa, certifique-se que o aluno 
está pronto para sair do carro com a mochila 
assim que chegar à escola.
•Quando entrar na via Kiss & Ride, dirija-se até 
ao ponto mais próximo da saída, para o melhor 
usufruto deste modelo.
•Permaneça sempre dentro do veículo. Os alunos 
devem ser capazes de sair do carro de forma autónoma 
e sempre pelas portas do lado do passageiro. 
•Assim que o aluno sair do veículo, dirija-se para 
a saída do Kiss & Ride. Esteja atento ao trânsito.

Dias úteis das
07:30 às 18:30

Seja breve!
Respeite esta zona!
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Com a colaboração de todos, é possível contribuir 
para uma escola ainda mais segura!


