
 

 

 

 

 

Perguntas mais frequentes sobre o transporte  

1. Como faço para solicitar uma alteração na parada de ônibus atual do meu 

estudante? 

As Escolas Públicas de Marlborough tem a sorte de ter os recursos 

necessários para fornecer serviços de transporte gratuitos para todos os 

alunos que residem em áreas de transporte aprovados. Por favor, observe 

que a Escola Whitcomb Middle usa uma distância para determinar se será 

elegível ou não para o ônibus de aproximadamente 1,5 milha. A Escola 

Marlborough High usa uma distância de aproximadamente 2 milhas.  

 

Cada solicitação de alteração será considerado individualmente para ajudar 

a fornecer as famílias com o serviço a que têm direito.  

 

A MPS utiliza um programa de Sistema de Posicionamento Global (GPS) de 

roteamento para ajudar a maximizar a eficiência de nossas rotas. Por favor, 

observe que os intinerários são organizados para garantir uma capacidade 

aceitável em cada ônibus, bem como um tempo de viagem adequado para 

a escola.  

 

A meta mais importante do distrito é garantir um trajeto seguro dos 

estudantes para ida e volta até as paradas de ônibus. É a responsabilidade 

dos pais e guardiões de assegurar – especialmente com os nossos 

estudantes de idade elementar – que eles estejem apropriadamente 

supervisionados nas paradas de ônibus designadas.  

 

Paradas elegíveis: Nós só iremos mudar uma parada de ônibus se certas 

condições existirem (veja abaixo). Nós não podemos mudar uma parada de 
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ônibus para acomodar a conveniência da família. Não podemos aprovar 

paradas de casas específicas a menos que a residência esteja localizada em 

uma área isolada, sem acesso a calçada para estudantes da idade 

elementar. 

 

Os seguintes exemplos descrevem alguns dos pedidos que mais recebemos: 

a) Meu estudante atualmente não está assinalado a uma parada de 

ônibus mas deveria. Entre em contato com Dan Riley em 

driley@mps-edu.org.  

b) A parada atual do ponto de ônibus do meu estudante é muito 

distante. O nosso critério designa mais do que 0,25 milha de casa 

para crianças das escolas elementares, mais de 0,5 milha a partir de 

casa até a escola secundária, e mais de uma milha a partir de casa 

para o ensino médio serão elegíveis para avaliação.  

c) Meu estudante não tem uma rota segura para caminhar até o 

ponto de ônibus. Nenhum estudante da MPS deve ter que atravessar 

uma rua movimentada para chegar até o ônibus. (por exemplo: Rota 

20, Rota 85, etc...) alunos com idade de ensino fundamental devem 

ter acesso a calçadas em ruas movimentadas e estar acompanhado 

pelos pais/responsáveis até/do ponto de ônibus em todos os 

momentos.  

d) O local do ponto de ônibus do meu estudante é inseguro. Os alunos 

devem ficar em pé nas calçadas até que o ônibus chegue e ligue suas 

luzes piscando e o sinal de pare. Isto é especialmente importante no 

cruzamento de ruas movimentadas.   

 

Quando solicitando uma mudança de ponto de ônibus por favor envie a 

seguinte informação por email para o Coordenador de transporte, Dan 

Riley, no driley@mps-edu.org: 

a. Nome do estudante  

b. Escola que frequentará  

c. Endereço de casa 

d. Requerimento de uma nova parada de ônibus (Por favor observe: 

Nós não fornecemos paradas na porta de casa mesmo se a residência 

for no intenerário do ônibus.) 

mailto:driley@mps-edu.org
mailto:driley@mps-edu.org


 

2. E se eu tiver preocupações a respeito do inverno? 

A MPS entende que os invernos passados foram excepcionalmente 

rigorosos nas condições das ruas. Nós trabalhamos especialmente mais 

durante os meses de inverno para trabalhar com a cidade prontamente e 

em uma base contínua quando preocupações surgirem. Por favor 

comunique suas preocupações sobre rotas e pontos de ônibus afetados 

pela remoção de neve para o Dan Riley no driley@mps-edu.org. 

 

3. E se o meu estudante estiver tendo problema com outros estudantes no 

ônibus? 

Por favos entre em contato com diretor ou vice-diretor da sua criança 

imediatamente se uma preocupação surgir sobre o comportamento no 

ônibus. Administradores do prédio ajudará a resolver problemas 

comportamentais, utilizando uma abordagem progressiva para disciplinar 

por infracções que ponham em perigo o bem-estar e/ou a segurança dos 

outros passageiros. 

O acesso ao transporte de ônibus é um privilégio. Várias infrações 

comportamentais podem resultar na remoção do ônibus.  

4. Quem devo contactar se tiver uma preocupação sobre os serviços de 

transporte da MPS? 

 

Dan Riley, Coordenador do transporte, no driley@mps-edu.org. 
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