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ESTUDANTES E 
MANUAL DE ORIENTAÇÃO 

PROFESSORES



Este manual tem como objetivo orientar os  estudantes e 

professores sobre os procedimentos para dar prosseguimento 

ao processo de revalidação (já possui cartão) ou emissão

dos cartões (BR CARD ESCOLAR / BR CARD PASSE LIVRE).

                            

O MANUAL

                       Requisitos básicos para acessar o site.

                 • Acesso à internet;

            • Navegador;

       

Algumas imagens neste manual são meramente ilustrativas. 



IMPORTANTE

É o benefício concedido para o transporte de estudantes ou professores, exclusivo, 

para o deslocamento entre a residência e escola. 

O cartão escolar é personalizado com o nome e foto do titular, ou seja, trata-se 

de um benefício pessoal e intransferível.

PASSE ESCOLAR E PASSE LIVRE

- O passe escolar, destinado para estudantes e professores, concede um desconto 

de 50% (cinquenta por cento) no valor da passagem nas linhas intermunicipais;

 - O passe livre, destinado apenas para estudantes, isenta o beneficiário do 

pagamento da passagem  nas linhas intermunicipais.



PROCEDIMENTOS 
*Após a liberação da EMTU. 

Mais informações leia o regulamento no site:

http://www.emtu.sp.gov.br/licitacao/Arquivos/ManualPasse/Carteira_RMBS.pdf

Carteira de Transporte Escolar Metropolitano, emitida pela EMTU

Separe a documentação necessária:

Foto 3x4 colorida com fundo branco 

Realize o seu cadastro no portal através do site: escolar.brmobilidadebs.com.br;

Faça o seu cadastro. 

(Clique Aqui e faça o 

seu cadastro)



Preencha o formulário 

para concluir o seu cadastro.



Realize o login no site com o e-mail e senha cadastrados anteriormente 
(Passo 2 ) e solicite o benefício escolar, anexando a Carteira de Transporte 
Escolar Metropolitano, emitida pela EMTU;

*Em caso de duas instituições o aluno/professor deverá solicitar dois benefícios;

*Em caso de 2ª via do cartão, comparecer na loja mais próxima para realizar a 

solicitação, pois há uma taxa de emissão.

*Em 2019 o aluno deverá apenas solicitar o benefício.



Acompanhe a liberação do seu benefício, 
acessando o portal ou informações no e-mail 
cadastrado.



SUPORTE TÉCNICO
A BR Mobilidade dispõe de uma equipe técnica para 

esclarecimentos de dúvidas ou para atendimento 

ao cliente na eventualidade de algum problema.

                      

           

     

Para entrar em contato, ligue para a nossa 
Central de Atendimento:

0800 771 77 78


