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Visão: Ser um Sistema Educacional relevante pelo seu comprometimento com a formação humana, 

fundamentado em princípios éticos. 

Nossa Missão: Assegurar condições de igualdade de acesso, permanência e a promoção dos educandos na 

escola, garantindo a todos uma aprendizagem significativa, atendendo as necessidades educacionais do 

cidadão, com compromisso de melhoria na qualidade de vida e a construção de sua autonomia, entendida 

como a capacidade de tomar decisões compartilhadas e comprometidas com o bem-estar local e global. 
  

 
INFORMATIVO   

PASSE LIVRE ESTUDANTIL 
 

 

PÚBLICO ALVO: estudantes que frequentam instituições de ensino em outro município que 

comprovem renda per capita de até 1,5 salário mínimo; 

 

PARA ADERIR: 

1º) Organizar os seguintes documentos:  

 

- Uma foto 3x4;  

- Carteira de identificação estudantil;  

-Formulário cadastral e Declaração de grupo familiar, disponível em: 

http://www.metroplan.rs.gov.br/conteudo/1658/?Passe_Livre, preencher o “Formulário do 

Estudante” imprimir, assinar e registrar em cartório. 

-Registro de matrícula em instituição regular de ensino localizado em um dos Municípios abrangidos 

pelo beneficio e diverso do Município de residência do (a) beneficiário (a);  

- Comprovação dos dias de aula do (a) aluno (a) beneficiado (a), bem como previsão do recesso 

letivo, expedido pela instituição de ensino;  

- Cópia de documento de identificação oficial do (a) estudante; 

- Comprovante de renda do (a) beneficiário (a) e de todos os integrantes do grupo familiar, conforme 

Anexo II, Decreto n° 50.832/13. 

 - Cópia do comprovante de residência do (a) estudante em Município localizado na área de 

abrangência do benefício;  

- Comprovante de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do período letivo anterior 

 

PARA ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO 

 

O próprio estudante solicita a carteira estudantil diretamente na AERGS via online, no endereço:   

www.aergs.com.br. 

Telefone para contato:  whats (51) 99127-7862 

 

PARA ESTUDANTES ENSINO TÉCNICO, MÉDIO OU PRÉ VESTIBULAR 

 

O próprio estudante solicita diretamente na UGES via online, no endereço: 

http://cadastrouges.carteira.net/CarteiraUges.aspx (www.uges.org.br) 

http://www.metroplan.rs.gov.br/conteudo/1658/?Passe_Livre
http://www.aergs.com.br/
http://cadastrouges.carteira.net/CarteiraUges.aspx
http://www.uges.org.br/
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Para obter  a carteira o estudante deverá encaminhar (carteira@uges.org.br): 

 O formulário de inscrição preenchido; 

 1 foto 3x4; 

 Cópia do RG; 

 Atestado Escolar 2018; 

 Taxa de emissão da CIE é no valor de R$ 23,90. Para efetuar o pagamento o estudante deverá 

efetuar um depósito no Banrisul – Ag: 0040 – C/C: 06.182559.0.9 e o comprovante deverá 

ser anexado aos demais documentos. 

Teleones para contato UGES:  (51) 337-4178 ou Whats (51) 99693-6055 

 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO 

 

 Todos os documentos acima citados devem ser encaminhados para o email 

transporteescolarcgs@cerrograndedosul.rs.gov.br (formulários assinados e registrados em cartório, 

documentos da lista, comprovante de pagamentos de taxas) do dia 15/08/2018 até dia 18/09/2018 

Dúvidas no Setor do Transporte Escolar, na SMEC, de segunda a quinta-feira. Atendimento 

para o Passe Livre Estudantil das 8h 30 min às 11h 30 min e 13h 30 min as 16h 30 min. 

 

 

RENOVAÇÃO DO PASSE LIVRE 

 

Os estudantes que participaram no primeiro semestre deverão trazer Atestado de Matrícula e 

comprovante de frequencia do semestre anterior, informando que obteve frequência acima de 75%,  

para renovação 2018/2. 

 

 

 

 

 

Cerro Grande do Sul, 07 de Agosto de 2018 

 

 

Carina da Silva Pacheco 

Responsável pelo programa Passe Livre Estudantil no município 

mailto:carteira@uges.org.br
mailto:transporteescolarcgs@cerrograndedosul.rs.gov.br

