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Comunicado NRM – 02/2016
Data: 27/01/2016
Assunto: Inclusão de alunos no Transporte Escolar-2016
Conforme Resolução SE nº 27, de 9 de maio de 2011, todos os alunos da rede estadual que
possuem Mobilidade Reduzida têm direito a solicitar Auxílio Transporte:
Artigo 4º - O transporte escolar, com presença de monitor, será fornecido ao aluno com
necessidades educacionais especiais, que não apresente desenvolvidas condições de mobilidade,
locomoção e autonomia no trajeto casa/escola/casa, ou seja:
I - cadeirante ou deficiente físico com perda permanente das funções motoras dos
membros, que o impeça de se locomover de forma autônoma;
II - autista, com quadro associado de deficiência intelectual moderada ou grave,
suscetível de comportamentos agressivos e que necessite de acompanhante familiar;
III - deficiente intelectual, com grave comprometimento e com limitações significativas de
locomoção;
IV - surdo cego, com dificuldades de comunicação e de mobilidade;
V – aluno com deficiência múltipla que necessite de apoio contínuo;
VI - cegos ou com visão subnormal, que não apresente autonomia e mobilidade
necessárias e suficientes para se localizar e percorrer, temporariamente, o trajeto casa/escola/casa.

Solicitamos às Unidades Escolares que encaminhem até 05/02/2016 por Ofício, a relação
de alunos matriculados para 2016, que necessitarão de transporte escolar (inclusive os alunos que
já são transportados), juntamente com as Fichas de inscrição (modelo EMTU), diretamente ao
Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula.
Utilizar as seguintes Fichas para alunos novos :
 Ficha de Inscrição,
 Ficha de Programação de Viagens e


Ficha Médica ;

Para alunos já atendidos e que tenham tido seu endereço alterado; ou tenha tido
alteração do horário de aulas, encaminhar as seguintes fichas:


Ficha de inscrição;



Ficha de alteração de programação de viagens e



Ficha médica.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com este Núcleo de Gestão da Rede Escolar e
Matrícula.
Atenciosamente,
NRM – DECTR

