IDAL | ESCOLA DE CONDUÇÃO
Morada: Alameda D.Afonso Henriques, 64 ·Telefone: 21 848 55 88

INFORMAÇÕES

A PARTIR DE QUE IDADE POSSO TIRAR A CARTA?
Consulte a tabela dos serviços para mais pormenores em relação à idade mínima de cada carta.

ENCONTREI UMA ESCOLA QUE TEM OS PREÇOS MAIS BARATOS. A
QUE SE DEVE?
Verifique sempre com atenção quais preços que lhe fornecem. Não se esqueça de perguntar pelo
preço dos exames e se estes vão ser feitos através da DGV (Direcção Geral de Viação) ou através
de um Centro Privado... Em caso de dúvida não hesite em contactar-nos.

QUAL O NÚMERO MÍNIMO DE AULAS DE CÓDIGO E DE CONDUÇÃO
QUE TENHO DE FAZER PARA A CATEGORIA B?
O número mínimo é de 28 aulas de código e 32 aulas de condução. Não há limite máximo de
aulas de código ou de condução. Qualquer aula extra de código não é paga.

JÁ TENHO CARTA DE CONDUÇÃO MAS GOSTAVA DE TER AULAS DE
TREINO. É POSSÍVEL?
Se já tem a carta de condução, passou muito tempo sem conduzir e sente algum receio em
recomeçar pode então ter aulas de condução connosco para se "desenferrujar". Já tentei tirar a
carta de condução noutra escola e não consegui. Tenho receio de chumbar novamente. Não
desanime! As dificuldades muitas vezes referem-se à maneira como os(as) instrutores(as) se
relacionam com os alunos tornando as aulas de código e de condução monótonas e cansativas.
Experimente tirar a carta com a IDAL e de uma forma divertida e profissional mostramos que
guiar afinal não é assim tão difícil! Não acredita? Entao experimente!

NO DIA DO EXAME DE CONDUÇÃO QUAL É O CARRO QUE VOU
CONDUZIR, QUAL O PERCURSO E QUEM ME AVALIA?
No dia do exame de condução, conduzirá o carro em que teve as aulas. Tanto o percurso como o
examinador serão escolhidos no dia do exame através de um sorteio aleatório.

NO CASO DE REPROVAR O QUE DEVO FAZER?
No caso de reprovar no exame de código será necessário pagar a taxa de exame ao centro
escolhido (DGV ou centro privado). Será também obrigatória a repetição das aulas de código da
temática (mínimo 5) que o levou a chumbar, sem qualquer custo adicional.
No caso de chumbar no exame de condução será também obrigatório repetir algumas aulas
focando preferencialmente as manobras que o aluno chumbou e que teve mais dificuldades. O
número de aulas depende quer da opinião do aluno quer do aconselhamento do instrutor sendo
no mínimo 5 aulas de condução. O exame de condução terá de ser realizado no mesmo centro
que escolheu para fazer o exame de código.

O QUE NECESSITO LEVAR PARA FAZER A MINHA INSCRIÇÃO?








Precisa levar - Pelo menos umas fotografias atualizadas tipo passe (não são necessárias
no primeiro dia);
Bilhete de Identidade ou outro documento identificativo válido (passaporte ou título de
residência, por exemplo) do aluno;
Atestado médico (Mod. 921 e/ou Mod. 922 - estes impressos podem ser adquiridos na
Escola. Os atestados de robustez vulgares não servem para o efeito);
A quantia referente à inscrição da carta que pretende obter;
Será necessário levar a Carta de Condução, no caso de a possuir.
Nota: Para os alunos menores de 18 anos, será também necessário:
Fotocópia da Certidão de Nascimento Narrativa Completa (no caso da categoria de
motociclos classe A1);
Autorização escrita de quem exerce o poder paternal sobre o aluno.
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