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Temos o prazer de compartilhar essas informações sobre como ter uma viagem de ônibus segura. Garantir a 
segurança dos alunos nas paradas de ônibus e ao ir e vir para/da escola é nossa maior prioridade. É também uma 
parceria entre pais, alunos, motoristas de ônibus e escola. Então, nós incentivamos os pais e os alunos a tirar 
alguns minutos para rever as medidas de segurança e orientações. 

Nossos motoristas de ônibus escolar e pessoal de transporte estão focados em fornecer um transporte seguro e 
confiável para os alunos em Framingham todos os dias. 

Responsabilidades do Aluno como passageiro 

Indo para o ponto do ônibus 
 Use as calçadas sempre que possível.  Se não houver calçada, ande do lado esquerdo da rua de 

frente para o trânsito. 
 Atravesse as ruas nas esquinas ou nas travessias de pedestres. 
 Use uma rota direta; evite cruzar pátios ou terrenos vazios para chegar ao ponto de ônibus. 
 Chegue cinco minutos antes do horário marcado para o ônibus. 
 Observe indivíduos suspeitos, a pé ou em veículos motorizados. Informe ao motorista do ônibus 

ou ao diretor da escola sobre essas pessoas. 
 NÃO aceite carona de estranhos, mesmo que você tenha perdido o ônibus. 

Esperando no ponto do ônibus 
 Aguarde longe do trânsito. Fique pelo menos um metro distante da estrada ou da rua. 
 Respeite as propriedades perto do ponto de ônibus. Não pegue flores ou arbustos, não atire 

pedras, bolas de neve, lixo, etc. 
 Use sempre uma linguagem adequada. 
 Evite bloquear calçadas ou garagens. 
 Respeite os outros alunos, não empurre, lute ou brigue. 
 Espere o ônibus parar completamente antes de se aproximar ou se preparar para sair. 
 Quando o ônibus chegar, fique longe da zona de perigo. 
 NUNCA corra para pegar um ônibus em movimento. 

Entrando e saindo do ônibus 
 Se você precisar atravessar a rua, dê pelo menos 5 grande passos (3 m) a frente do ônibus e  

aguarde o sinal do motorista para você atravessar a rua. 
 Espere até o ônibus parar completamente e a porta abrir para você entrar. 
 Forme fila única para entrar no ônibus. 
 Utilize o corrimão para evitar escorregar, cair ou tropeçar. 
 Mantenha os itens (ex. Instrumentos musicais pequenos, mochilas, etc.) no seu assento. Eles 

devem ser colocados no colo ou entre as pernas do aluno.  
 Ao sair do ônibus olhe sempre para o lado direito. 
 NUNCA volte para o ônibus depois de descer. Se você deixar algo cair aguarde o ônibus partir. 
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Durante a viagem no ônibus 
 Siga SEMPRE as instruções do motorista. 
 Permaneça em seu lugar até que o ônibus chegue ao ponto. 
 Fale baixo. Sua voz não deve ser ouvida pelos alunos dos outros bancos. 
 Mantenha suas mãos, pés e objetos sob controle. 
 Objetos perigosos não são permitidos no ônibus. 
 Não jogue objetos dentro do ônibus ou para fora da janela. 
 Não use obscenidades, incluindo palavras ou gestos. 
 Não provoque, intimide ou persiga os outros. 
 Não cuspa. 
 Não coma ou beba no ônibus. 
 Não vandalize o ônibus. 

Conduta do Aluno 

O ônibus escolar é considerado uma extensão da sala de aula. 

Infrações Pequenas 
As penalidades variam 1-20 dias de suspensão do privilégio de andar no ônibus dependendo da frequência da infração. 

 Desrespeitar o motorista e outros. 
 Assédio sexual, verbal, físico e emocional a outros. 
 Práticas impróprias, como deitar no banco, mudar de assentos, bloquear o corredor ou ficar em 

pé enquanto o ônibus estiver em movimento. 
 Lutar ou utilizar força física no ônibus ou no ponto de ônibus. 
 Vandalismo e roubo ao veículo ou propriedade pessoal no ponto do ônibus ou no ônibus. 
 Outras violações prejudiciais à saúde e ao bem-estar dos outros passageiros ou propriedade 

física da empresa transportadora. 

Infrações Graves 
As penalidades variam 1-20 dias de suspensão ou a perda do privilégio de andar de ônibus. 

 Incendiar 
 Portar uma arma no ônibus (real ou de brinquedo) 
 Manipulação ilícita intencional/abertura de portas de emergência  
 Agressão física e/ou sexual  
 Fumar ou mascar tabaco ou posse/uso de outras substâncias controladas  
 Outras violações prejudiciais à saúde e ao bem-estar dos outros passageiros ou propriedade 

física da empresa transportadora. 
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