ACESSO ALUNO (exclusivo para o Passe Escolar Gratuito)
Primeiro Acesso
O aluno deve acessar o endereço http://s2.aesanet.net/cades e clicar no botão Cadastre-se como mostra a figura abaixo;

Em seguida surgirá a tela abaixo onde o aluno deverá preencher seu nome, um e-mail válido, seu CPF, caso o aluno
não possua CPF deverá utilizar o CPF do responsável (pai ou mãe) e escolher uma senha com 6 caracteres com
números e letras e clicar em no botão
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Será enviada uma mensagem de confirmação para o e-mail digitado, clicar no botão CLIQUE AQUI ou copiar a URL
contida na mensagem e colar em seu navegador (IE, Chrome, Firefox ou Safari);

Na próxima tela clicar no link “clique aqui para acessar o sistema.”. Na tela seguinte preencher com o e-mail informado e
senha de 6 caracteres e clicar no botão
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Nessa tela, o aluno terá 3 opções e deverá clicar somente no botão correspondente a sua situação como segue;

Não possuo cartão – Quando for um aluno novo ou tenha perdido seu cartão Passe Escolar 2015
Já possuo cartão – Quando o aluno possui cartão Passe Escolar 2015
Cadastrar ou Associar dependentes – Quando o registro foi efetuado com o CPF do responsável (pai ou mãe)
para alunos com ou sem cartão estudante 2015



OPÇÃO “NÃO POSSUO CARTÃO”

PASSO 1
Ao clicar no ícone “Não possuo cartão”, serão solicitadas informações pertinentes ao usuário como Nome / Data de
Nascimento / CPF / RG / Emissor / Sexo / Nome da Mãe e Nome do Pai. Após inserir os dados, clique no botão Avançar.
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OPÇÃO “JÁ POSSUO CARTÃO”

PASSO 1
Ao clicar no ícone “Já possuo cartão” serão solicitadas informações pertinentes ao usuário como Nome / Data de
Nascimento / CPF / RG / Emissor / Sexo / Nome da Mãe e Nome do Pai. Neste caso, o aluno deverá digitar o numero do
seu cartão de Passe Escolar atual, caso o numero não esteja visível o aluno pode entrar em contato com a AESA nos
telefones (11) 4435-5400 ou (11) 4435-5408 ou ainda via chat, disponível em nosso site www.aesanet.com.br botão
“Atendimento On Line” e obter o numero do seu cartão após algumas confirmações. Após inserir os dados, clique no
botão Avançar e siga os PASSOS 2 em diante

PASSO 2
A tela seguinte contém informações pertinentes ao endereço e contato do estudante. Após inserir os dados, clique no
botão Avançar.
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PASSO 3
Nessa tela, o aluno deverá selecionar no máximo 04 (quatro) linhas de ônibus que façam apenas o trajeto
casaescola e escola casa. Para incluir cada uma das linhas, deve digitar parte do nome ou número da linha e
depois clicar no ícone com o símbolo “+”. Para incluir outra linha ou desejar alterar a seleção, clique no botão “-“ ou siga
navegando nas páginas disponíveis com as linhas. Nos casos de alunos já cadastrados no Passe Escolar em 2015, ao
selecionar a opção “Mostrar apenas Grupos Linhas selecionadas” o sistema irá mostrar apenas as linhas selecionadas
que foram em 2015, se precisar alterar uma ou mais linhas clique nos sinais “-“ para excluir e “+” para incluir como
mostram as figuras 1 e 2 abaixo. Depois clique no botão “Avançar”;
Figura 1

Figura 2
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PASSO 4
Agora o aluno deverá selecionar a instituição de ensino que irá estudar. O sistema é idêntico à escolha das linhas, para
incluir pode digitar parte do nome da escola e clicar no botão “Pesquisar” e depois clicar no ícone com o símbolo “+”
para incluir a escola e caso deseje alterar a seleção clique no botão “-“ ou navegar nas páginas disponíveis com as
escolas, como mostram as figuras 1 e 2.
Figura 1

Figura 2
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PASSO 5
Selecionada a instituição de ensino, na próxima tela o aluno deve indicar o curso, digitar o ano em que está matriculado
(1, 2, 3, 4 ano...) e por ultimo selecionar também o período (manhã, tarde, noite ou Integral). Após, clicar mo botão
“Salvar” como mostram as figuras 1 e 2.
Caso o aluno não encontre a opção do curso em que está matriculado, deverá procurar a instituição de ensino e
solicitar que mesma regularize o cadastro, atualizando curso e oferta de matricula.
Figura 1
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Figura 2

Após a inserção de todos os dados necessários, clique no botão “Salvar”. A instituição de ensino será notificada que
existe uma solicitação de matricula pendente para o Passe Escolar. Se todos os dados foram preenchidos corretamente,
o aluno deverá aguardar a respectiva confirmação pela instituição de ensino e posterior aprovação da AESA de sua
solicitação. A aprovação será formalizada ao aluno através do envio de e-mail, que terá o boleto para pagamento da taxa
de cadastro/recadastro e informações dos próximos passos que o aluno deverá seguir.
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Caso exista alguma divergência no preenchimento do cadastro, reprovação da instituição de ensino ou
da AESA, o aluno também receberá e-mail com as orientações necessárias a serem seguidas para
regularização das informações do aluno.



IMPORTANTE: O aluno ou responsável pode, a qualquer momento, acompanhar o status de sua
solicitação de cadastro no portal CADES. Basta clicar no botão “Histórico De Matrícula”.
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OPÇÃO INATIVA “CADASTRAR OU ASSOCIAR DEPENDENTES”

Apenas cadastro principal será aceito e com os dados do aluno (CPF). Todas as solicitações

enviadas como “DEPENDENTE” para cadastro estudante serão reprovadas.
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