Ficha de Cadastro do Passe Escolar - 2021
Ano Letivo: ______________ Cartão N. ______________________ R.A.: _______________________
DADOS DO ALUNO
Nome do Aluno:
Endereço:

No.

Bairro:

Cidade:

Telefone:

R.G. do Aluno:

CPF do Aluno:
DADOS DA ESCOLA

Nome da Escola:
Endereço:
Bairro:

N.o:
Cidade:

Telefone:

☐EMEI ☐EMEF ☐ESTADUAL FUNDAMENTAL ☐ESTADUAL MÉDIO☐OUTROS:
ATESTADO DE MATRÍCULA
_______________, _____/_____/_____, atestamos para fins de aquisição de passe escolar que o aluno acima,
matriculado nesta, cursando a __________ série do Curso __________________, necessita do passe escolar para ir
e voltar da casa para escola e estuda no período:
☐Manhã ☐Tarde ☐Noite
Nome do diretor: __________________________________ Assinatura: __________________________________

CARIMBAR SOMENTE EM
CASO DE 100% DE
GRATUIDADE

CARIMBO DA ESCOLA

Informações da Empresa:
Este ano devido a Pandemia / Covid-19 o aluno/responsável deverá enviar a ficha preenchida, carimbada e
assinada pela escola juntamente com os documentos RG / CPF / Comprovante de residência para o e-mail:
estudante2021.itu@grupobelarmino.com.br.
Cadastro Novo: Apresentar esta ficha devidamente preenchida e assinada pela escola, anexar Xerox do RG, Xerox
CPF e do comprovante de residência atualizado acompanhado do Aluno para a Foto, e comparecer ao Posto de
Atendimento no Rancho Grande.
2ª. Via do Cartão: Apresentar RG / CPF originais no Posto de Atendimento no Rancho Grande, esta ficha
devidamente preenchida e assinada pela escola, trazendo o valor da taxa 2ª. Via do cartão vigente no dia.
Troca do Tipo de Crédito: No caso da troca do tipo de crédito do cartão, por exemplo alunos com direito a 100%
passou a utilizar o passe 50% o mesmo deve comparecer ao Posto de Atendimento no Rancho Grande, munido
do RG, CPF, e a Ficha Escolar devidamente preenchida.
Horário de Atendimento Posto de Atendimento no Rancho Grande: 08:00 as 17:30 hrs, localizada a Avenida
Laroy S. Starrett, 571 – Rancho Grande – Itu/SP, telefone: (11) 4813-8850.
Cartões Novos e 2ª. Via serão retiradas somente na Unidade do Rancho Grande.

