
COMO CHEGAR na ENFF 
Rua José Francisco Raposo, nº 1.140, Bairro Parateí, Guararema, SP. 

Fone: (11) 4062-1215 / Celular sec geral: 11 99919-1403 – ou (11) 99919.1574 

 e-mail: secgeral@enff.org.br 

 

Obs.: ao passar as informações de como chegar na escola, explicar que a ENFF não se 
localizada no centro da cidade de Guararema, pois muitas pessoas compram passagem e 
desembarcam lá, criando um transtorno, por ser fora de mão. A ENFF está às margens da 
Rodovia Dutra, no Km 175,5. 

 

1)  Para quem vem de SP e Guarulhos 

 
- da Barra Funda e Tietê e para ENFF 

Pegar o metrô Corinthians/Itaquera, descer na estação Sé e pegar outro metrô para o terminal Tietê. 

Comprar a passagem para Jacareí,  com a empresa Pássaro Marrom.  

Descer em frente a Empresa MARS BRASIL  (chocolate M&M) (km 175,5 da Rodovia Dutra), fica a uma hora, 

aproximadamente de SP. (Dizer ao motorista que esse ponto, fica depois do Restaurante Galeto de Ouro).  

Atravessa a passarela amarela e entra na única rua que tem ali, é uma rua calçada, e já é a própria rua da escola. A 

distância até a ENFF é de + ou -  1 km.  

  

- De GRU a ENFF, tem uma agência do lado de fora do terminal de desembarque do aeroporto de Guarulhos, que 

vende passagens para São José dos Campos. o local para descer é o mesmo acima. 

Horários: 07:00 / 08:00 / 9:00 / 10:00 - 11:30 / 13:30 / 15:00 / 16:30 ;  17:30  / 18:30 / 20:00 / 22:00 - o preço da 

passagem é  em torno de R$ 21,00. 

 

 - De Congonhas a tietê 

Pegue o ônibus até o metrô São Judas e siga de metrô até a estação Tietê, que dá acesso ao Terminal Rodoviário Tietê. 

 

2) Para quem vem de ÔNIBUS do NORDESTE, NORTE, RJ e ES (VIA DUTRA) 

 

Passa São José dos Campos passa Jacareí, passa um pedágio na saída de Jacareí (único pedágio nesta região). Segue 

em frente, passa pelo trevo de Guararema (ref. Fundação Casa), em seguida tem uma reta e logo a seguir uma descida.  

No km 175, escrito no meio da rodovia. O motorista já deve estar na direita, pois, assim que ver o km 175, verá tb uma 

passarela amarela. ANTES da passarela, entra a direita, segue por essa rua até a Escola. Rua José Francisco Raposo, 

1.140. 1km de distância. 

 

3) Para quem vem de CARRO de SÃO PAULO (VIA DUTRA SENTIDO RIO) 

Saindo da Marginal Tietê, segue a Dutra sentido RJ. 

1. Passando pela Empresa Mars Brasil (M&M chocolate), km 175,5, mantenha-se à direita.  

2. No TREVO DE GUARAREMA virar à direita fazendo o contorno por baixo da Dutra e retornando novamente para 

a Dutra, SENTIDO SP. 

3. No Km 175,5, antes da passarela amarela, entrar na rua à direita. Essa é a rua da ENFF: Rua José Francisco Raposo 

, nº 1.140. 

A duração da viagem de SP a escola é de, em torno de 50min. 

 

 
Qualquer dúvida pode fazer contato direto com  secgeral@enff.org.br    - Daiane Ramos. 
Nosso contato tel. (11)4062.12.15 recepção da ENFF 
Celular Secretaria Geral (11) 99919.1403 ou (11) 99919. 1574 (vivo) 
Celular Motorista ENFF (11) 99919.1441 (vivo) 
Celular Taxi bairro/ENFF  Srº Gileno (11) 97493.0505 (caso ocorra algum imprevisto o valor é bem menos do que 
pegar taxi do próprio aeroporto)  
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