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Serviço também atende alunos
com deficiência  



2 Ano 10 | Nº549 | Itapevi, 24 de julho de 2018DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi 3Ano 10 | Nº549 | Itapevi, 24 de julho de 2018

TEG JÁ BENEFICIA  2.650 
ESTUDANTES EM ITAPEVI

Serviço gratuito também atende alunos com deficiência
Graças aos esforços da Prefeitura, o nú-

mero de alunos da rede municipal atendidos 
pelo Transporte Escolar Gratuito (TEG) teve 
um salto de 69,7% em um ano. O número su-
biu de 1.561 alunos em março de 2017 para 
2.650 em junho de 2018, segundo a Secreta-
ria de Educação do município. 

“Essa é mais uma mostra da prioridade 
que a nossa gestão dá à educação”, diz um 
servidor. “TEG, novos uniformes, material di-
dático com qualidade SESI e em breve duas 
novas escolas de tempo integral, as primeiras 
da história de Itapevi, nossa cidade merece 
tudo isso”, afirma.

O TEG é destinado a alunos da rede mu-
nicipal de ensino que moram a mais de dois 
quilômetros das escolas e para estudantes 
com deficiência. São crianças com idade a 
partir dos quatro anos, matriculadas na rede 
municipal do pré ao 5º ano.  

Atualmente, o TEG atende 40 unidades 
educacionais do município, além da Apae (As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais) 
de Itapevi.  Do total de beneficiários, 163 são 
crianças com deficiência.

 
AUMENTO DA FROTA
O resultado, diz uma funcionária pública 

da Educação, é fruto dos esforços da adminis-
tração municipal para ampliar a frota do ser-
viço.  “Com a expansão, foi possível atender 
também mais crianças e oferecer um serviço 
de melhor qualidade”, diz.

Lançado em fevereiro deste ano, o TEG 
tem hoje 43 veículos, incluindo 17 ônibus, 
quatro micro-ônibus, uma perua e 21 vans, 
sendo cinco delas adaptadas especialmente 
para o transporte de pessoas com deficiência. 

Em 2017, a Prefeitura contava com 30 veí-
culos: quatro micro-ônibus, sete peruas Kom-

bi pertencentes aos município, cinco alu-
gadas e 14 ônibus. Em comparação ao ano 
passado, o aumento da frota foi de 43,3%. 

Parte dos demais veículos também pos-
sui acessibilidade e ar-condicionado. Todos 
contam com monitores da rede de ensi-
no para zelar pela segurança das crianças. 
“Queremos oferecer condições dignas aos 
beneficiários”, afirma a funcionária.

São quase 40 itinerários estabelecidos 
de acordo as necessidades das crianças. Na 
maioria das vezes, o veículo trafega pelos 
corredores de ônibus e pega os alunos nos 
pontos de parada já existentes. Em traje-
tos especiais, o transporte para em pontos 

pré-estabelecidos para pegar e devolver os 
estudantes.

 Já, alunos com deficiência são buscados 
e devolvidos em casa. Em todos os casos, 
o responsável pela criança deve estar pre-
sente na entrega e no retorno da escola, 
sempre respeitando o local e os horários 
previamente estabelecidos.

 
COMO CONSEGUIR O BENEFÍCIO?
Os pais devem procurar a escola do filho 

pessoalmente e solicitar o TEG. É necessá-
rio preencher e devolver uma ficha de so-
licitação do transporte escolar gratuito e 
aguardar a inclusão do aluno ao programa.

Atendimento do TEG é ampliado em Itapevi 
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Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI
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