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Acesso aos computadores na Unidade Escolar: 
 

 Somente com uso do RM ou e-mail institucional 

 Proibido uso de PENDRIVE 

 As telas em uso nos computadores da unidade são 

monitoradas virtualmente 

 Proibido acesso de conteúdo impróprio  

 E-mail institucional permite uso de várias ferramentas 

do pacote office gratuitamente 
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Corpo Administrativo 
Diretora da Escola  Prof. Miguel Rodrigues Del Barco 
Diretora Acadêmica  Prof.a   Maria Helena de Souza 
Diretor de Serviços  Prof. Jaqueline de Oliveira Costa 
Assistente Técnico Administrativo I -  Abson Soares Lima 
Assistente Administrativo  Gislene dos Santos Nilo 
Agentes Técnicos Administrativos  Ismael da Silva, Josimara Santana, Osvaldo Dias de 
Oliveira, Matheus Barbosa Cavalheiro, Adroaldo Gregório.       
Coordenador (a). Pedagógico (a)  Prof.a ... 
Orientador (a). Educacional  Prof.a Maria Lúcia Santos Soares 
Coordenador Implantação Classe Descentralizada Ceu Jaguaré  Prof. Genilson 
Gonçalo de Andrade 
Coordenador Implantação Classe Descentralizada Themudo Lessa  Prof. Wilson Assi 
Coordenador (a) de Curso Ensino Médio  Prof.a.Cibele 
Coordenador (a) de Curso ETIM  Prof.a Damaris Correa Brum 
Coordenador (a) de Curso Administração  Prof.a  
Coordenador (a) de Curso Logística  Prof. Wagner Feracin 
Coordenador (a) de Curso Marketing  Prof. Luiz Carlos Dantas de Oliveira 
Coordenador (a) de Curso   Recursos Humanos  Prof. A. Michele Bonilha 
Coordenador (a) de Curso Administração  Céu Jaguaré - Prof.a Gisele Leite Silva Maia   
Coordenador (a) de Curso Logística  Themudo Lessa - Prof.Geraldo E. dos Santos Filho  
 
Contatos: 
Fale.bogasian@etec.sp.gov.br 
 
Este manual está resumido, mais detalhes e informações consulte: 
www.etecandrebogasian.com.br  
 
Horário Escolar 
Ensino Médio -  das 07h00 às 12h00 
Ensino Técnico Integrado ao Médio - das 07h50 às 16h50 
Ensino Técnico  Tarde - das 13h00 às 17h30 
Ensino Técnico -  Noite - das 18h50 às 22h45 
Obs.: alterações nos horários serão previamente avisados e está relacionado no site da 
escola, portão de entrada e quadros de avisos das salas de aula e internos. 
  
Portão Professores e Público Externo   Rua Manoel Rodrigues,155 
 
O ambiente escolar é monitorado por câmeras de vigilância e suas imagens gravadas 
são protegidas nos termos da Lei. 
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ANEXO REGIMENTAL 
 

Deveres do Aluno: 
a) Portar e apresentar documento de identidade, na entrada e/ou quando 

solicitado. 
b) Atraso tolerado: 10 minutos na 1ª aula, das 07h30; das 13h15 e das 18h50, 

caso ocorra necessidade da aula começar após horário normal de abertura, 
não prevalece á tolerância. 

c) Seu login e senha de acesso aos computadores da escola, devem ser de uso 
somente do aluno usuário. 

d) Saída em horário de aula: Alunos menores: somente com autorização por 
escrito dos pais/ responsável ou o próprio vir retirá-lo na Unidade e Alunos 
maiores: comparecer à Secretaria para justificar sua saída da escola e assinar 
o Termo de Autorização de Saída. 

e) Manter e conservar a escola limpa - LIXO NO LIXO  Escola limpa não é a que 
mais se limpa, porém a que menos se suja.  

f) Deixar a sala de aula somente com permissão do professor 
 
 
Dos Direitos do Aluno: 

 
1) Ser respeitado pelos colegas, professores, funcionários e terceirizados no 

ambiente escolar. 
2) Ouvir e ser ouvido, em suas reinvindicações pelos colegas e corpo 

administrativo. 
3) Ter respeitado sua dignidade, independente de convicção religiosa, 

filosófica, de etnia, nacionalidade ou opção social. 
4) Ter assegurada a liberdade de expressão, desde que atenda os princípios de 

convivência. 
5) Participar e ter aula em todos os dias do calendário escolar, nos horários 

estabelecidos pela escola. 
6) Condições Especiais de Estudos (atestados a partir de 15 dias letivos de 

afastamento) 
7) No caso do aluno ser acometido por doença infectocontagiosa, outras 

doenças ou cirurgia e precisar de afastamento de no mínimo quinze dias (15) 
letivos, o aluno (a) ou familiar deverá trazer urgentemente o atestado 
médico na secretaria da escola e preencher o Requerimento de Expediente 
de Exceção, (Decreto  Lei Nº 1044, de 21/10/69), o que irá resguardar o 
direito de abono de faltas do aluno durante o período de afastamento do 
mesmo. Porém é de extrema importância que esse atestado esteja na escola 
desde o primeiro dia de afastamento. Também se aplica os mesmos 
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procedimentos para aluna gestante (Requerimento de Expediente de 
Exceção Lei Federal Nº6202 /75).

8) Reclassificação e Reconsideração: Até dez (10) dias corridos, contados a 
partir da publicação do resultado final do Conselho de Classe. O aluno ou 
responsável (quando menor), deverá protocolar seu pedido na secretaria. 
Não há prorrogação de prazo para entrega deste.

9) Requerimento de Condições Especiais de Atividades Escolares (Guarda 
Religiosa): Primeiros 10 (dez) dias letivos, procurar a secretaria para 
preenchimento do formulário e entrega da declaração da autoridade 
religiosa que comprova sua condição.

10) Trancamento de Matrícula: O aluno ou responsável (quando menor) que 
está impossibilitado de prosseguir com o curso, se apresentar na Secretaria 
e preencher o requerimento de trancamento de matricula.

11) Aproveitamento de Estudos: o aluno deverá entrar com o requerimento até 
10(dez) dias do início das aulas, para os componentes curriculares ou cursos, 
concluídos com aproveitamento e devidamente comprovados na própria 
escola ou em outra escola.

Não é permitido:
Emitir parecer, opinião, dicas, sugestões em nome da Etec Prof André 
Bogasian em sites, home Page pessoal, blogs, face book, WhatsApp ou 
qualquer meio eletrônico, sem consentimento por escrito da direção da 
escola.
Utilizar ou acessar páginas com conteúdo de caráter pornográfico, racista, 
constrangedor, discriminatório, difamatório, preconceituoso, ilegal, abusivo, 
agressivo e bullying, através dos computadores da unidade.
Utilizar os computadores e a rede de computadores da escola para fins 
comerciais, ilegais e imorais.
Usar o celular nas atividades escolares sem a autorização do professor. (Lei nº 
12.730 de 11/10/2007)
Fumar e usar cigarros eletrônicos em qualquer local no Recinto Escolar: LEI nº 
13.016 de 19 de maio de 2008.
Praticar jogos com baralho ou jogo de cartas.
Uso de chinelo ou papetes.
Riscar, cortar, personalizar ou danificar qualquer peça do uniforme
Colar nos quadros de aviso, qualquer artigo, mensagem, convite, sem 
autorização sob carimbo e assinatura da direção da escola.
Permanecer no pátio, na cantina, na ala administrativa, sala dos professores, 
escadas, corredores, jardins durante horário de aula.
Permanecer no Auditório, laboratórios de Informática, de Ciências, Biblioteca 
e salas de aula, sem a presença de um responsável/professor.
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Colar cartazes e/ou adesivos, nas carteiras, cadeiras, paredes sem 
autorização (quando permitido utilizar fita crepe, barbante, nunca fita tipo 
durex, dupla face)
Comercialização de produtos industriais, caseiros, artesanais no recinto 
escolar.
Comer, beber nas salas de aula, laboratórios, auditórios, corredores e nos 
jardins.
Introduzir, portar, guardar ou fazer uso de entorpecentes ou de bebidas 
alcoólicas, ou comparecer embriagado ou sob efeito de tais substâncias no 
recinto escolar.
Saias curtas, shortinhos (masculino e feminino), camiseta regata, camiseta da 

escola rasgada ou estilizada, decotes exagerados, bonés e óculos escuros em 
sala de aula. 
Promover coletas ou outro tipo de campanha, sem autorização por escrito da 
Direção.
Utilizar Armários locados para guarda de bebidas alcoólicas e energéticos
O uso dos armários locados em datas de atividades fora de dia letivo
Utilizar os armários sem ter o Contrato de Uso e fora do período firmado no 
contrato.

Dos procedimentos dos pais/responsáveis.

a. Acompanhar e respeitar os horários das aulas para evitar atrasos na entrada 
e na saída do aluno.

b. Manter sempre atualizados, na Secretaria Acadêmica, dados dos alunos para 
contato, e-mail dos responsáveis, tratamento médico, medicação.

c. Orientações e procedimentos serão encaminhados por e-mail aos 
responsáveis, manter o endereço de e-mail da escola liberado na caixa de 
spam.

d. Ler todas as comunicações enviadas pela escola e responder quando 
solicitado.

e. Agendar na Secretaria, horário e data para dirimir dúvidas, com 
Coordenador/Professor/Direção.

A Escola, de acordo com o Regimento poderá adotar medidas Educativas e/ou 
Disciplinares, quando o aluno:
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I. Participar de briga ou agressão na unidade escolar. 
II. Tiver atitude de ofensa moral por quem quer que seja no recinto escolar, 

causar danos consideráveis ao mobiliário e prédio escolar de forma 
deliberada. 

III. Falsificar a assinatura dos pais/responsáveis. 
IV. Adulterar documentos da escola. 
V. Ausentar-se da escola sem a prévia autorização dos pais/ responsáveis, 

professores, orientadores. 
VI. Perturbar colegas de forma persistente, causando-lhe constrangimentos, 

ridicularizar, humilhação ou ofensas de ordem moral, inclusive meios 
eletrônicos. 

VII. Intimidar colega individualmente ou em grupo. 
VIII. Incitar a indisciplina coletiva 

IX. Ser o autor ou participante de furto ou roubo (comprovado). 
X. Descumprir o regimento comum, o anexo regimental. 

 
Advertência: Oral e por escrita. 
Suspensão: 1, 2, 3, ou 5 dias (conforme gravidade). 
Esgotada as fases, na reincidência, o Aluno será levado ao Conselho de Escola. 

 
Nos casos considerados de extrema gravidade, não é preciso seguir todas as 
fases do processo disciplinar. Cabendo, assim o máximo de dias de suspensão 
e encaminhamento imediato ao Conselho de Escola  

 
 
DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO  O aluno, ou seu Responsável, ou a classe, arcará 
com prejuízos causados ao patrimônio, orientamos aos alunos o uso correto do espaço 
público no que se refere: à conservação e à manutenção do mobiliário e dos 
equipamentos das salas e laboratórios, também quanto ao emprego racional de 
recursos, (água, energia elétrica, matérias de consumo como papel toalha, papel 
higiênico e sabonete líquido). 
 

 
ESPAÇO APM 

A Associação de Pais e Mestres  APM é uma instituição auxiliar da escola, que tem por 
finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao 
escolar e na integração família-escola-comunidade é uma entidade com objetivos 
sociais e educativos que não tem caráter político, racional ou religioso e nem finalidades 
lucrativas, tem a finalidade de atingir os objetivos educacionais propostos, pode 
representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola e também 
pode mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para 
auxiliar a escola visando à melhoria do ensino; o desenvolvimento de atividades de 
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assistência ao escolar (nas áreas socioeconômica e de saúde); a conservação e 
manutenção do prédio, do equipamento, tecnologia e das instalações; a programação 
de atividades culturais e de lazer que envolva a participação conjunta de pais, 
professores e alunos. 
 
A contribuição pode ser depositada no Banco do Brasil, Agência: 6838-1, C/C: 2334-5 
(APM ETE de Osasco), por favor, trazer o comprovante de deposito e entregar no 
Espaço APM.  
 
Os casos não previstos no Anexo Regimental serão definidos e tornados públicos. As 
normas visam fazer com que a Escola seja um lugar de bem-estar, ordem, respeito, de 
diretos, de deveres, de harmonia, de responsabilidade, de compromissos, 
principalmente com os estudos. 
 

REGIMENTO COMUM DAS ETECS DO CENTRO PAULA SOUZA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS DE 18/07/2013 

 
1. Artigo 53  O Conselho de Classe poderá reclassificar o aluno retido por frequência 
que apresentou rendimento satisfatório durante o semestre/ano letivo, à vista dos 
fundamentos indicados no artigo 76.  
2. Artigo 54 - § 3º A matrícula inicial será confirmada no prazo de cinco dias letivos, a 
contar do início da série/ módulo, ficando esta, sujeita a cancelamento no caso da falta 
consecutiva do aluno durante o referido período, sem justificativa. 
3. Artigo 67  A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a 
avaliação do rendimento e a apuração da frequência, observadas as diretrizes 
estabelecidas pela legislação. 
4. Artigo 68  A avaliação do rendimento em qualquer componente curricular: 
      I  Será sistemática, contínua e cumulativa, por meio de instrumentos diversificados, 
elaborados pelo professor, com o acompanhamento do Coordenador de Área e 
      II  Deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes situações de 
aprendizagem, considerando os objetivos propostos para cada uma delas. 
Parágrafo Único  Os instrumentos de avaliação deverão priorizar a observação de 
aspectos qualitativos da aprendizagem, de forma a garantir sua preponderância sobre 
os quantitativos. 
5. Artigo 69  A síntese de avaliação do rendimento do aluno, parciais ou finais, 
elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a conceitos, 
com as seguintes definições operacionais: 
 
Menção - Conceito - Definição Operacional  
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6. Artigo 74  Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração 
independente do rendimento. 
7. Artigo 75  Será exigida a frequência mínima de 75% do total de horas de efetivo 
trabalho escolar, considerando o conjunto dos componentes curriculares. 
8. Artigo 76 - Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido 
rendimento suficiente nos componentes e frequência mínima estabelecida no artigo 
anterior, após decisão do conselho de classe. 
9. Artigo 77 - O Conselho de classe decidirá a promoção ou retenção, à vista do 
desempenho global do aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação de cada 
componente curricular. 
Parágrafo único  A decisão do conselho de classe terá como fundamento conforme a 
situação: 
I  a possibilidade de o aluno prosseguir estudos na série ou módulo subsequente: 
II  o domínio das competências/habilidades previstas para o módulo/série ou para a 
conclusão do curso; 
III  na educação profissional, para fins de conclusão do curso, o domínio das 
competências profissionais que definem o perfil de conclusão 
10. Artigo 78  O aluno com rendimento insatisfatório em até 3 componentes 
curriculares, exceto na série ou módulo final, a critério do Conselho de Classe, poderá 
ser classificado na série/módulo subsequente em regime de progressão parcial, desde 
que preservada a sequência do currículo, devendo submeter-se, nessa série/módulo, a 
programa especial de estudos. 
§ 1° - A retenção em componentes curriculares cursados em regime de progressão 
parcial não determina a retenção na série ou módulo regular. 
§ 2° - O aluno poderá acumular até três componentes curriculares cursando em regime 
de progressão parcial, ainda que de séries ou módulos diferentes.  
§ 3° - Os alunos em regime de progressão parcial, respeitando os limites previstos nos 
parágrafos anteriores, poderão seguir estudos nas séries ou módulos subsequentes. 
11. Artigo 79  Será considerado retido na série ou módulo, quanto à frequência, o 
aluno com assiduidade inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares. 
12. Artigo 80: Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho 
de Classe, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I. 
I  em mais de três componentes curriculares; ou 
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II  em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto pelo 
Conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo subsequente: ou 
III  nas séries/módulos finais em quaisquer componentes curriculares, incluídos os de 
série (s) ou módulo (s) anterior (s), cursando em regime de progressão parcial. 
13. Aproveitamento de Estudos  Os componentes curriculares cursados na própria 
escola ou em outras escolas, concluídos com êxito e devidamente comprovados, 
poderão ser aproveitados total, ou parcialmente, mediante análise e avaliação do 
conteúdo e da carga horária. Na primeira semana de aula a secretaria informa sobre 
prazo que é de 10 (dez dias letivos) a partir do primeiro dia de aula e que o aluno deve 
comparecer a secretaria da escola para preencher o Requerimento de Aproveitamento 
de Estudos. 
14. Pedidos de Revisão de Resultados do Conselho de Classe  por solicitação do 
próprio aluno ou de seu responsável, se menor, mediante requerimento dirigido ao 
Diretor da UE, até dez (10) dias, contados a partir da publicação do resultado final do 
Conselho de Classe. 
O Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação e 
Tecnológica Paula Souza encontra-se na íntegra a inteira disposição dos alunos na 
secretaria da escola e também no site: www.centropaulasouza.sp.gov.br. 
 
 
 

REPRESENTANTE DE CLASSE 

Serão eleitos, a cada semestre, dois representantes de classe com o objetivo de 
proporcionar aos discentes oportunidades de representarem seus pares nas atividades 
administrativas e pedagógicas na unidade. 

Os representantes eleitos pelos colegas de turma terão como atribuições: 

a) Representar a turma junto à direção, coordenação e comunidades escolar; 
b) Colaborar com toda equipe escolar, inclusive nas transmissões de avisos; 
c) Atender, quando necessário, as solicitações da direção, coordenação, 

professores, secretaria acadêmica; 
d) Comunicar o professor responsável pela sala sobre pequenos problemas que 

surgirem e/ou atos de indisciplinas que interfiram e comprometam no 
andamento normal da aula; 

e) Informar os colegas de classe sobre os assuntos analisados e discutidos em 
conjunto com a equipe diretiva quando se tratar de interesse comum e quais 
as providências tomadas. 

f) Representar ativamente a classe nos eventos promovidos pela Unidade. 
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g) Conscientizar os colegas quanto: a importância de haver respeito e bom 
relacionamento, respeitar e cumprir as normas da escola, zelar pelo nome da 
escola, preservação do patrimônio escolar, necessidade de manter a sala 
limpa e organizada; solicitar, junto ao departamento responsável, 
providências para manutenção e/ou reposição de mobiliário e equipamentos 
existentes na sala de aula ou laboratórios. 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES SOBRE SECRETARIA ACADÊMICA 

 
Horário de Atendimento da Secretaria - Interno (aluno em aula) 
Manhã: 10h00 às 10h20 e 12h00 às 13h15 
Tarde: 15h20 às 15h40 
Noite: 17h50 às 18h50 e 20h40 às 20h55 
Para melhor atendimento respeite os horários estabelecidos. 

 
Horário de Atendimento da Secretaria  Externo (Público em geral) 
Segunda-feira à Sexta-feira das 08h00 às 19h00 
(Recesso escolar e férias em horário diferenciado, consulte em nosso site) 
 
Prazo para emissão de Documentos 

 
Declaração de Escolaridade  2 dias 
Documento informando curso, módulo, período e data de início e término do módulo 
do aluno regularmente matriculado. 
Solicitação de Transferência de Escola  até 3 dias 
O aluno ou responsável (quando menor) trazer declaração de vaga da outra escola, 
contendo curso e período disponível. 
Transferências de Períodos - aluno ou responsável (quando menor).  

Somente trabalho ou extrema necessidade, o aluno deve procurar a secretaria 
que irá verificar se há vaga no período solicitado. 

 
Reclassificação e Reconsideração: Até dez (10) dias corridos, contados a partir da 
publicação do resultado parcial ou final do Conselho de Classe. O aluno ou responsável 
(quando menor), deverá protocolar seu pedido na secretaria. Não há prorrogação de 
prazo para entrega deste. 
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Requerimento de Condições Especiais de Atividades Escolares (Guarda Religiosa): 
Primeiros 10 (dez) dias letivos, procurar a secretaria para preenchimento do formulário 
e entrega da declaração da autoridade religiosa que comprova sua condição. 
Trancamento de Matrícula: O aluno ou responsável (quando menor) que está 
impossibilitado de prosseguir com o curso, se apresentar na Secretaria e preencher o 
requerimento de trancamento de matricula. 
 

Ausências 
Atestados Médicos: O aluno deve apresentar o atestado médico para os professores, 
pedir para que tomem ciência, assinando no verso do atestado. Esse atestado deve ser 
entregue pelo aluno a Orientadora Educacional. Não há compensação de aulas para 
ausências de alunos ou retirada de faltas seja qual for o motivo. 
Condições Especiais de Estudos (atestado a partir de 15 dias letivos de afastamento) 
No caso do aluno ser acometido por doença infectocontagiosa, outras doenças ou 
cirurgia e precisar de afastamento de no mínimo quinze dias (15) letivos, o aluno (a) ou 
familiar deverá trazer urgentemente o atestado médico na secretaria da escola e 
preencher o Requerimento de Expediente de Exceção, (Decreto  Lei Nº 1044, de 
21/10/69), o que irá resguardar o direito de abono de faltas do aluno durante o período 
de afastamento do mesmo. Porém é de extrema importância que esse atestado esteja 
na escola desde o primeiro dia de afastamento. Também se se aplica os mesmos 
procedimentos para aluna gestante (Requerimento de Expediente de Exceção Lei 
Federal Nº6202 /75). 
 

PP (Progressão Parcial) 

módulo/Série ou acumulando 1º e 2º Módulos/Séries, a disciplina deverá ser cursada, 
não presencial no módulo seguinte (somente para alunos com curso em andamento). 
No início do semestre procurar o professor da disciplina para cumprimento da PP. 
 

Certificações 
 Ensino Técnico 

 
Curso 1° Módulo 2° Módulo 3° Módulo 

Administração Auxiliar  Assistente Técnico 
Logística Auxiliar Assistente Técnico 

Marketing Sem certificação Assistente Técnico 
Recursos 
Humanos 

Auxiliar Assistente Técnico 

 
 Ensino Médio 

Histórico de Conclusão do Ensino Médio 
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Retirada de Documento na Secretaria 
 

 Certificado Modular: O aluno deverá fazer o pedido na secretaria acadêmica após o 
conselho de classe final. 
 O aluno pode pedir logo termine o curso, a Declaração de Conclusão de Curso. 
 Histórico: Período: de 2 a 3 meses após a conclusão do módulo ou curso. O próprio 

aluno/ responsável quando menor ou alguém autorizado com procuração simples. 
 
Diploma: O próprio aluno ou algum familiar com procuração registrada em cartório. 

 
 
 
 
 
 
 

Instrução sobre Vale Transporte Escolar. 
 

SPTRANS - BILHETE ÚNICO  CPTM/ METRÔ E ÔNIBUS MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
 
O período para requerer o Bilhete Único será de: (consultar no site) 
 
 Preencher formulário na secretaria que cadastrará os dados do solicitante no site 

da SPTRANS 
 Depois o aluno deverá acessar www.sptrans.com.br clicar em Bilhete Único, 

depois na coluna do menu Estudante clicar em Cadastro e posteriormente em 
Inicie o processo de cadastramento. Será necessária uma foto 3x4 recente já 
digitalizada. Após esse primeiro processo a SPTRANS enviará uma confirmação 
para o e-mail informado para continuação do cadastro. 

 Para os alunos já cadastrados e frequentes no ano anterior estes também deverão 
fazer novamente o cadastro na secretaria e depois o acesso no site da SPTRANS, 
conferir seus dados, imprimir e pagar o boleto para revalidação. 
 

Há dois tipos de Bilhete Único Estudante: 
* O cartão Estudante SEM convênio com a UNE/UMES: (verifique valor no site) 
* O cartão Estudante COM convênio com a UNE/UMES: (verifique valor no site) 
Para que o estudante tenha direito ao cartão, este deverá morar em São Paulo ou na 
grande São Paulo onde há a utilização do Trem, Ônibus municipal de São Paulo ou 
Metrô, portanto o aluno para ter direito ao Passe escolar não pode morar na mesma 
cidade em que estuda. 

 
BOM-ESCOLAR (EMTU) - ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS 
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 Preencher formulário na secretaria que cadastrará o solicitante no site da EMTU. 
         Após, o aluno deverá acessar www.emtu.sp.gov.br e em passe escolar, Bom 

Escolar (Região de São Paulo) ir à Requisição/ Revalidação, digitar seu RG, clicar no 
nome da escola (ETE DE OSASCO) preencher seus dados, digitalizar todos os 
documentos pedidos e enviar pelo site. 

 Imprimir boleto bancário, fazer o pagamento.  
 Após todo o processo essa documentação vai para análise da empresa e estando 

tudo certo será enviado para a escola o seu cartão Bom Escolar. 
 O aluno que mora na mesma cidade em que estuda não tem direito ao Passe 

Escolar 
 

Revalidação: Somente pela internet no site, não é necessário trazer nenhum 
comprovante. A taxa de Revalidação e Requisição é de: verificar no site, caso o aluno 
tenha o cartão de outra escola e não esteja mais frequentando, por favor, nos 
comunicar para que possamos fazer a inclusão em nossa unidade de ensino, só assim o 
aluno poderá fazer a Revalidação e posteriormente a recarga. 
O cartão escolar tanto da Sptrans (Bilhete Único) como da EMTU (Bom Escolar), tem 
validade durante todo o ano vigente, sem necessidade de revalidação de um semestre 
para outro. 

 
BEM ESCOLAR - ÔNIBUS MUNICIPAL DE OSASCO 

 
O aluno deverá preencher pelo site o formulário sem rasuras, imprimir e fazer o 
pagamento do mesmo, (valor da requisição, verificar no site).  
Depois deverá agendar também pelo site a sua ida até o posto, localizado dentro do Top 
Shop no terminal de ônibus da Vila Yara e levar o formulário preenchido e pago, xerox 
de RG e CPF, a Declaração de Escolaridade da Etec, pedir na secretaria da escola com 
dois dias de antecedência, um comprovante de endereço (telefone, luz, agua ou 
contrato de aluguel), a foto é tirada no posto de atendimento. Quando o aluno não tem 
comprovante de endereço no seu nome ou de seu pais o procedimento é da seguinte 
maneira: Junto ao comprovante de endereço, anexar declaração a punho da pessoa 
responsável pelo comprovante e também xerox do RG e CPF da pessoa. 
O cartão deverá ficar pronto em mais ou menos dez dias, quando o aluno deve retornar 
para retirá-lo e fazer recarga. 
Para quem já tem o cartão e não fez a Revalidação, o procedimento é o mesmo. 
Todo esse procedimento é para Cartão Bem Escolar Meia Tarifa. 
 
Somente tem direito ao Cartão Bem Escolar Social (Gratuito), alunos que fazem o ETIM 
-  curso do ensino médio integrado ao técnico, esse pedido só é feito no mês de janeiro, 
junto ao Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Osasco. 
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Os alunos de outras cidades devem procurar os postos credenciados das empresas de 
ônibus para saberem sobre procedimentos a serem adotados para a aquisição do Cartão 
de Transporte Escolar da sua cidade.  

 
 

 
Maiores informações sobre serviços e solicitações consulte 
www.etecandrebogasian.com.br  
 


