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Perguntas Frequentes 
 

Meu aluno está qualificado para pegar o ônibus? 

As Escolas Públicas de Marlborough têm a sorte de ter os recursos necessários para fornecer transporte 

gratuito para todas as crianças do ensino elementar e todos os alunos do ensino fundamental e médio 

que vivem fora das zonas que caminham até a escola. A Escola Whitcomb usa uma distância de 

caminhada de até 1,5 milhas da escola, e a distância de caminhada da Escola High de Marlborough é de 

até 2,0 milhas. Entre em contato com o Coordenador de Transporte (Steve Phalen 508-460-3509 x13815 

ou transportation@mps-edu.org) se você tiver perguntas sobre a zona de caminhada. 

 

Tenho que me registrar para o ônibus todos os anos? 

Sim, o registro do ônibus não é transferido do ano anterior. Todos os alunos devem se registrar para 

pegar o ônibus.  

 

É tarde demais para se inscrever para o ano letivo de 2020-2021? 

O período de inscrição foi encerrado, mas novos alunos em Marlborough podem se inscrever para o 

ônibus durante o processo de inscrição escolar conduzido pelo Registration & Parent Outreach Center 

(Centro de Registro e Apoio aos Pais). Os alunos existentes que não se inscreveram para o ônibus 

durante o período de inscrição no verão podem entrar em contato com o Coordenador de Transporte. O 

Coordenador de Transporte designará você para um ônibus sujeito à disponibilidade de assentos livres. 

 

Eu deveria ter recebido um passe de ônibus após o registro? 

Embora a MPS planejava usar passes de ônibus para o ano letivo de 2020-2021, os procedimentos 

rígidos de ônibus desenvolvidos para atender às preocupações do COVID-19 eliminaram grande parte do 

valor do passe de ônibus. Os motoristas terão uma lista de alunos atribuídos a cada rota. Seu nome deve 

estar na lista para embarcar no ônibus. 

 

Como faço para saber qual ônibus pegar? 

Sua escola entrará em contato com você uma semana antes do início das aulas com o número do ônibus 

que lhe foi atribuído. Se você não tiver recebido alguma informação até o dia 16 de setembro, entre em 

contato com a escola. 

 

Onde posso encontrar as rotas de ônibus e meu ponto de ônibus? 

As rotas de ônibus estão no site das Escolas Públicas de Marlborough na página de transporte. Reveja 

sua rota atribuída e o seu ponto de ônibus é o mais próximo de sua casa. 

 

A que horas o ônibus vai chegar no meu ponto de ônibus? 
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As rotas dos ônibus indicam o horário da primeira parada. Os pais podem estimar o tempo aproximado 

que o ônibus levará para chegar às paradas subsequentes. Durante a primeira ou duas semanas de aula, 

pedimos aos pais que deixem suas crianças no ponto de ônibus 10-15 minutos antes do horário 

estimado de chegada. Após as primeiras semanas, os tempos do trajeto se tornarão mais previsíveis e os 

alunos podem planejar chegar no ponto de ônibus 5 a 10 minutos antes do horário previsto de chegada. 

 

O ônibus não chegou a tempo. Quanto tempo minha criança deve esperar pelo ônibus? 

Seu aluno deve estar no ponto de ônibus 5 a 10 minutos antes do horário previsto de chegada. Tráfego, 

clima, construção de estradas e motoristas substitutos são alguns dos motivos pelos quais um ônibus 

pode atrasar. Por favor, faça com que sua criança permaneça no ponto de ônibus mesmo que o ônibus 

não chegue no horário normal. Se a espera se tornar extremamente longa (aproximadamente 20 

minutos), ligue para a escola para uma atualização. 

 

Como solicito uma mudança do ponto de ônibus do meu aluno? 

Qualquer preocupação sobre um ponto de ônibus ou uma solicitação de mudança será analisada pelo 

Coordenador de Transporte. Entre em contato com Steve Phalen em 508-460-3509 x13815 ou 

transportation@mps-edu.org.  

 

Minha criança pode ser pega ou deixada em uma creche ou endereço diferente de minha casa? 

Tal solicitação deve ser incluída em seu formulário de inscrição, e o Coordenador de Transporte 

analisará cada solicitação. Se um endereço alternativo for aprovado, ele terá efeito durante todos os 

cinco dias da semana. A MPS não permite entrega em casa alguns dias por semana e um endereço 

alternativo nos outros dias. 

 

Minha criança vai brincar na casa de um amigo depois da escola. Eles podem pegar o ônibus do amigo 

para casa? 

Não. Os alunos devem pegar o ônibus designado e embarcar/desembarcar no ponto de ônibus 

designado. As listas de ônibus escolares dos alunos precisam permanecer consistentes para a segurança 

de todos. 

 

Quem devo contatar se minha criança deixar um item pessoal no ônibus? 

Ligue para o NRT Bus em 978-562-5186. 

 

E se meu aluno estiver tendo problemas com outros alunos no ônibus? 

Entre em contato imediatamente com o diretor ou vice-diretor se tiver qualquer preocupação sobre o 

comportamento no ônibus. Os administradores do edifício ajudarão a resolver problemas 

comportamentais. O acesso ao transporte em ônibus é um privilégio. Múltiplas infrações 

comportamentais podem resultar na remoção do ônibus. 

 

Quem é o contato principal para questões e preocupações sobre transporte? 

Steve Phalen é o Coordenador de Transporte e pode ser contatado pelo telefone 508-460-3509 x13815 

ou transportation@mps-edu.org.  

 

Que precauções estão sendo tomadas no ônibus para evitar a propagação do COVID-19? 
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As Escolas Públicas de Marlborough instituíram novos procedimentos de ônibus para o ano escolar de 

2020-2021 para ajudar a prevenir a propagação do COVID-19. O Guia de Transporte de Reabertura de 

Outono publicado pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts orientou 

o desenvolvimento dos requisitos de ônibus MPS. A equipe médica da escola de Marlborough, a força-

tarefa de operações e funcionários da saúde pública contribuíram para a criação dos procedimentos de 

ônibus. 

 

O número de alunos em um ônibus grande para 77 passageiros foi limitado a 25 alunos. Isso significa um 

aluno por banco. A única exceção é para irmãos de alunos do jardim de infância que optam por pegar o 

ônibus do jardim de infância. Esses irmãos poderão sentar-se juntos no mesmo banco. 

 

Máscaras são obrigatórias para todos os alunos que usam o ônibus. 

 

Os assentos serão atribuídos e os ônibus geralmente serão carregados de trás para a frente para evitar 

que os alunos que andem pelo corredor passem por alunos sentados. 

 

Desinfetante para as mãos estará disponível no ônibus para os alunos. No entanto, os alunos devem 

lavar bem as mãos antes de chegar ao ponto de ônibus. 

 

Todo o ônibus será limpo e desinfetado todas as noites. Além disso, as áreas de alto contato serão 

desinfetadas entre cada passagem de ônibus. 

    

  

    


