
TRANSPORTE PÚBLICO 

 
RioCard Escolar  
Se você necessita emitir a 1ª ou 2ª via de seu cartão siga as instruções abaixo: 

Acesse o link abaixo e verifique se está disponível o agendamento. Preencha apenas o nome completo do aluno, sem 

acentos. Na data agendada, dirija-se ao local onde agendou (endereços abaixo) para captura de foto, portando os 

seguintes documentos: Documento de identificação original; Declaração da escola original emitida em até 30 dias, 

Comprovante de residência original emitido em até 3 meses. 

 

Bangu Rua Fonseca, 240 - 2° piso- 

Rio Poupa Tempo - Shopping Bangu 

De 2ª à 6ª feira, de 08 às 17h e 

sábados de 09 às 13h 

Centro Av. Nilo Peçanha 26A De 2ª à 6ª feira, de 08 às 18h 

Copacabana Metrô Siqueira Campos - Rua 

Siqueira Campos s/nº 

De 2ª à 6ª feira, de 07 às 19h 

Méier Terminal Rodoviário Américo Ayres 

- Rua Arquias Cordeiro s/nº 

De 2ª à 6ª feira, de 09 às 18h 

Site: https://www.cartaoriocard.com.br/rcc/gratuidade/escolar1 

Telefone: 2127-4000 

 

Supervia 
Dirija-se ao Espaço Gratuidade, localizado na plataforma 13 da estação Central do Brasil, de segunda a sexta, das 8h 

às 17h (exceto no período entre 12h e 13h30), portando os seguintes documentos originais: 

Certidão de nascimento, declaração escolar com 30 dias de validade e comprovante de residência atual em nome do 

responsável legal (dos últimos três meses, original e enviado pelos Correios) 

Como utilizar o passe livre na SuperVia: 

Estudantes da rede pública de ensino: 

Apresentar-se na bilheteria das estações indicadas em seu cartão, com a carteirinha de identificação emitida pela 

SuperVia. O acesso é gratuito somente para deslocamento do estudante entre sua residência e o estabelecimento de 

ensino. 

Site: https://www.supervia.com.br/pt-br/gratuidade 

 

Metrô Rio 
Para receber o cartão de gratuidade, todos os requerentes devem comparecer diretamente ao Posto de Gratuidade na 

Estação Central, que funciona de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às 18h. 

ESTUDANTES: É preciso dirigir-se ao Posto de Gratuidade existente na Estação Central, uniformizado, e apresentar: 

Carteira de estudante ou declaração escolar original do ano letivo vigente. 

Certidão de Nascimento original ou carteira de identidade original. 

Comprovante de residência de um dos três últimos meses (original). 

Se for menor de idade, deve estar acompanhado de responsável legal, que deverá apresentar identidade e CPF 

originais. 

Site: https://www.metrorio.com.br/ComoPagar/Gratuidade 

 

 

 

 

 

 


