
  

 

Formulário de Cadastramento Escolar 

 
OBRIGATÓRIO 

 
 

Nome da Escola:   
 

 

Nome:   
 

DatadeNascimento:  Telefone:  Grau:  Série/Semestre:   
 

Endereço:  Número:  Complemento:   
 

Bairro:  Cidade:  UF:  CEP:   
 

Linhas:  Período:  E-mail:   

(Obrigatória a apresentação de Foto 3x4, RG e comprovante de residência recente do aluno, igual ao preenchido) 

Regulamento : 

1. O cartão é de propriedade da Viação Bertioga Ltda e, em caso de extravio(perdaouroubo,etc.) ou dano, comunicar imediatamente a empresa, através do 
Setor de Vale Transporte, pelo telefone (13) 3327-7770 ou (13) 3223-3330, para que seja efetuado o bloqueio. Mediante pagamento da taxa de 2ª via no 
valor de R$18,00, será disponibilizado um novo cartão contendo a quantidade de passagens do dia do bloqueio.A 2ª via do  cartão deverá ser solicitada nos 
postos de atendimento da Viação Bertioga. Sendo o cartão escolar de uso pessoal e intransferível, o seu uso incorreto implicará em bloqueio do cartão. 

2. O cartão é válido no período do ano letivo referente ao ano de cadastro. Ao longo desse período a Viação Bertioga efetuará junto a secretaria de cada 
entidade de ensino a verificação de freqüência dos respectivos alunos cadastrados. A verificação será feita pela fiscalização da empresa, que solicitará a 
apresentação do Cartão Escolar para confirmar se a foto corresponde ao usuário do cartão naquele momento. A não inclusão do aluno na entidade de 
ensino implicará automaticamente no bloqueio do cartão escolar impedindo seu uso. 

3. Autilização será permitida nos dias letivos e uma vez a cada viagem realizada. 
4. Avenda de cargas escolares poderá ser efetuada durante o mês de Segundaa Sábado, até completar o limite máximo de 50 passagens/mês. 

5. Com o desconto de 50% no valor da passagem, o limite máximo é de 50 passagens/ mês por cartão escolar. O cliente, no ato dacompra, terá direito a 
recarregá-lo com a quantidade suficiente para completar o limite máximo docartão. 

6. A recarga será feita somente no seguinte local: 
Box  da  Bertioga  Segunda  a  Sexta  08h  ás 11h e 12h ás 16h 

Sábado 08h às11h-(End: Av.Anchieta, 401, Centro -Bertioga) 
Informações no site: www.viacaobertioga.com.br. 

Assinatura doAluno ou Responsável:   
 

 
 

 
Protocolo de Retirada: - Obs.: É obrigatória a apresentação do documento (RG) doAluno e do Responsável a retirar  
Regulamento : 

7. O cartão é de propriedade da Viação Bertioga Ltda e, em caso de extravio(perdaouroubo,etc.) ou dano, comunicar imediatamente a empresa, através do 
Setor de Vale Transporte, pelo telefone (13) 3327-7770 ou (13) 3223-3330, para que seja efetuado o bloqueio. Mediante pagamento da taxa de 2ª via no 
valor de R$18,00, será disponibilizado um novo cartão contendo a quantidade de passagens do dia do bloqueio.A 2ª via do cartão deverá ser solicitada nos 
postos de atendimento da Viação Bertioga. Sendo o cartão escolar de uso pessoal e intransferível, o seu uso incorreto implicará em bloqueio do cartão. 

8. O cartão é válido no período do ano letivo referente ao ano de cadastro. Ao longo desse período a Viação Bertioga efetuará junto a secretaria de cada 
entidade de ensino a verificação de freqüência dos respectivos alunos cadastrados. A verificação será feita pela fiscalização da empresa, que solicitará a 
apresentação do Cartão Escolar para confirmar se a foto corresponde ao usuário do cartão naquele momento. A não inclusão do aluno na entidade de 
ensino implicará automaticamente no bloqueio do cartão escolar impedindo seu uso. 

9. Autilização será permitida nos dias letivos e uma vez a cada viagem realizada. 
10. Avenda de cargas escolares poderá ser efetuada durante o mês de Segundaa Sábado, até completar o limite máximo de 50 passagens/mês. 

11. Com o desconto de 50% no valor da passagem, o limite máximo é de 50 passagens/ mês por cartão escolar. O cliente, no ato dacompra, terá direito a 
recarregá-lo com a quantidade suficiente para completar o limite máximo docartão. 

12. A recarga será feita somente no seguinte local: 
Box  da  Bertioga  Segunda  a  Sexta  08h  ás 11h e 12h ás 16h 
Sábado 08h às11h-(End: Av.Anchieta, 401, Centro -Bertioga) 

Informações no site: www.viacaobertioga.com.br. 

 

Nome:   Matrícula do Cartão:  Data:   

Ano - 2020 
     Matrícula do Cartão 

Assinatura e Carimbo do Diretor da Instituição Carimbo da Instituição de Ensino 

http://www.viacaobertioga.com.br/
http://www.viacaobertioga.com.br/

