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CONVERSE COM 
SEU FILHO SOBRE 

A ÁREA DE
PERIGO HOJE! SEGURANÇA DO 

ÔNIBUS ESCOLAR

Área de perigo “Danger Zone” é a área 
ao redor do ônibus, onde as crianças 
não podem ser vistas pelo motorista do 
ônibus e correm mais risco de serem 
atingidas pelo ônibus.

ÁREA DE PERIGO NA FRENTE
área até 10 m na frente do ônibus

ÁREA DE PERIGO LATERAL
área até 10 m nos dois lados do ônibus

ÁREA DE PERIGO ATRÁS
área até 10 m na parte de trás do ônibus

Se você conseguir tocar o ônibus, você 
está MUITO PERTO!!!!!

Regras para os Motoristas
Luzes vermelhas piscando e o braço de 

paragem estendido indicam que o ônibus 
parou e as crianças estão subindo ou
descendo. Por lei, você deve parar e 
permanecer parado salvo indicação 

contrária.

A SEGURANÇA NOS
ÔNIBUS ESCOLARES 

É PARA TODOS!

Se as luzes vermelhas estiverem 
piscando, PARE! Eles mostram que as 
crianças estão entrando ou saindo do 
ônibus e podem estar atravessando a 

rua.

Por favor, obedeça a TODOS os 
sistemas de alerta de ônibus e nos ajude 

a manter nosso crianças seguras!



1 Permaneça sentado, virado 
para a frente para evitar lesões. 
Mantenha todas as partes do 
corpo interior do ônibus.

2 Respeite os outros; fale baixo e 
mantenha suas mãos junto ao seu 
corpo.

3 Não é permitido comer ou beber 
no ônibus.

4 Não é permitido instrumentos 
musicais ou equipamentos 
desportivos grandes nos ônibus.

5Siga a orientação do motorista.

Regra de Segurança
para os Alunos nos
Ônibus Escolares

Regras de Segurança
para os alunos do
Jardim de Infância

A segurança nos ônibus é
importante!

O motorista deve ver um adulto 
autorizado no ponto do ônibus. Quando 
alguém diferente dos pais/responsável 
aguardar o aluno do jardim de infância, a
escola do aluno deverá ser comunicada 
sobre a mudança.

Os pais/responsáveis do aluno do jardim 
de infância devem estar no ponto do 
ônibus 10 minutos antes do horário 
estipulado. Se uma dessas pessoas não 
estiver disponível no ponto de ônibus para 
receber o aluno do jardim de infância, ele
retornará para a escola.

Nós incentivamos fortemente os pais a 
ensinarem nome e endereço ao seus filhos. 
Nós pedimos que você rotule a mochila 
e pertences de seus filhos. Nós também 
encorajamos pai / aluno a saber o seu
número de ônibus designado.

Ande para o ponto de ônibus.

Ande na calçada. Se não houver 
calçada, caminhe do lado esquerdo 

de frente para o tráfego. 

Esteja no ponto de ônibus pelo 
menos cinco minutos antes do 

horário de chegada previsto para o 
ônibus.

Se você estiver atrasado, NUNCA 
corra para pegar o ônibus.

Quando o ônibus chegar, fique 
longe das Áreas de Perigo.

Tenha certeza que o ônibus esta 
parado, a luz vermelha de atenção 
está piscando e o longo braço está 
estendido antes de subir no ônibus.

Se você tiver que atravessar, dê 
pelo menos 5 passos grandes na 

frente do ônibus e aguarde o sinal 
do motorista para atravessar a rua.

Ao entrar no ônibus, segure o 
corrimão. Cuidado com as peças 

de roupa penduradas , cordões de 
capuzes ou alças de mochila que
podem ficar presas ou fazer você 

tropeçar.

Ao sair do ônibus, olhe para a 
direita antes de pisar na calçada.

NUNCA suba no ônibus depois de 
descer. Se você deixar algo cair, 

espere até que o ônibus prossiga.


