ESCOLAS PÚBLICAS DE BRAINTREE
REGULAMENTOS DO ÔNIBUS ESCOLAR
A lei estadual exige seja disponibilizado transporte a todos os alunos das séries K-6 que moram
a mais de duas milhas da escola que frequentam. A política do Comitê Escolar de Braintree
consiste em transportar de ônibus todos os alunos do jardim de infância que moram a mais de
uma milha de distância, todos os alunos do jardim de infância no final da sessão da manhã e no
início da sessão da tarde, todos os alunos do nível primário que moram a mais de uma milha de
distância, alunos do nível médio que morem a mais de duas milhas de distância, e alunos do
nível secundário que morem a mais de duas milhas de distância.
Para garantir espaço adequado nos ônibus, todos os alunos devem pegar os ônibus aos quais
são designados. Além disso, os alunos devem ser levados e apanhados nas paradas indicadas
de acordo com sua residência.
Os alunos têm direito ao transporte apenas quando se comportem de acordo com as regras e
regulamentos do Comitê Escolar e fazem sua parte para que as condições nos ônibus sejam
satisfatórias. Danos aos equipamentos do ônibus escolar devem ser pagos pelo causador dos
danos.
O motorista do ônibus informará qualquer violação dessas regulamentações do ônibus escolar
por escrito, tanto ao coordenador de transporte quanto à administração da escola no dia em
que a violação ocorrer. O diretor da escola analisará a queixa junto com o aluno. Se o relatório
for considerado válido, o pai ou a mãe será informado(a) por um telefone e carta e, se exigido
pelos regulamentos, o aluno perderá seu privilégio de transporte por ônibus pelo período de
tempo indicado nos regulamentos.
As seguintes regras e regulamentos devem ser seguidos em todos os momentos:
1. Todos os alunos da escola média e da escola secundária devem ter seu passe do ônibus
pronto para mostrar ao motorista do ônibus todas as vezes que entram no ônibus.
(ESTE ITEM DEVE SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDO)
2. Alunos da escola média ou secundária que não tenham o passe do ônibus não terão
permissão para pegar o ônibus escolar. Qualquer aluno que perca o passe do ônibus deve
informar a perda à secretaria da escola, e um passe temporário será emitido para uma (1)
viagem para casa.
3. Qualquer aluno que transfira um passe de ônibus para outra pessoa perderá
automaticamente seu privilégio de transporte por um período de uma (1) semana.
4. Os alunos devem obedecer ao motorista do ônibus sempre que estiverem sob sua
supervisão. Por razões de segurança, os ônibus que com alunos que não estejam
obedecendo aos regulamentos da Escola Pública de Braintree podem retornar à escola de
origem onde os alunos responsáveis pela perturbação serão deixados com as autoridades
escolares e não poderão utilizar o transporte por ônibus naquele dia.
5. É proibido fumar, beber, comer ou transportar qualquer substância ilegal.
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6. Os alunos não podem transportar animais vivos ou materiais perigosos no ônibus.
7. OS ÔNIBUS PARARÃO SOMENTE NAS PARADAS DESIGNADAS.

OBJETIVOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar o transporte mais seguro possível para os alunos.
Operar o programa com o máximo possível de eficiência e economia.
Fornecer serviços que atendam aos requisitos de uma gama completa de programas
educacionais.
Manter as condições nos ônibus que sejam do melhor interesse dos alunos.
Promover a compreensão da comunidade dos altos padrões de segurança e
eficiência
do serviço fornecido pelo programa de transporte.

REGRAS DE COMPORTAMENTO DOS ALUNOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES
1.

Antes de pegar o ônibus escolar, todos os alunos da séries K-12 devem observar as
seguintes regras:
a. Chegar no horário na parada de ônibus designada, de preferência, pelo menos
cinco (5) minutos antes do horário da chegada do ônibus.
b. Permanecer fora da rua e de propriedades privadas enquanto espera o ônibus.
c. Não se mover em direção ao ônibus até que o ônibus esteja completamente
parado.
d. Não aglomerar na porta do ônibus e não empurrar ao entrar no ônibus.

2.

Enquanto estiver no ônibus, todos os alunos das séries K-12 devem observar as
seguintes regras:
a. Sentar no assento designado a você. Não se levantar ou mudar de assento
enquanto o ônibus estiver em movimento.
b. Manter as mãos, os pés e a cabeça dentro do ônibus.
c. Não abrir ou fechar as janelas. Somente o motorista pode operar as janelas.
d. Ajudar a manter o ônibus seguro e limpo. Não jogar lixo no chão e não jogar
coisas dentro do ônibus.
e. Não mexer nos controles do ônibus nem em nenhum de seus equipamentos.
Danos causados ao equipamento deverão ser pagos pelo causador dos danos.
f. Não gritar ou criar confusão desnecessária.
g. Não colocar livros, pacotes, casacos e outros objetos no corredor do ônibus.
h. Manter silêncio absoluto quando o ônibus se aproximar de uma parada antes de
atravessar linhas de trem.
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