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Regulamentos do ônibus escolar 

Muitos alunos usam o ônibus escolar. Sobre os conteúdos seguintes para operar em segurança, 
pedimos a sua compreensão e cooperação. 

【 Comunicado referente a operação (funcionamento) do ônibus】 
①Quando o ônibus não operar por motivo de força maior (tempo), a escola entrará em contato 
com antecedência. 
②Conforme os motivos como engarrafamento e clima, se está previsto que chegará atrasado com 
mais de 15minutos no seu ponto de ônibus, a escola entrará em contato por e-mail em massa 
(simultâneo) ou então por telefone. Favor ficar atento na chamada recebida. 
③Em caso de emergência, terá ocasião em que pediremos para ir buscar até o ônibus escolar. 

【Se faltar repentinamente】 
①Se faltar de repente, como por má condição física (mal-estar), favor ligar para ônibus escolar e a 
scola(ligar a ambos) 
②Se você não puder entrar no ônibus porque não é a tempo para o horário de partida do ônibus 
escolar, entre em contato com o ônibus escolar por telefone. 

【「Cartão de comunicado do ônibus escolar 」】 
①Favor marcar os dias que não vai usar o ônibus no cartão de comunicado do ônibus escolar, e 
entregar ao  
   acompanhante do ônibus até o final do mês. 
②Se tiver mudança no método de voltar para casa depois de entregar o cartão de comunicado do 
ônibus  
escolar, favor avisar ao professor da classe e ao acompante do ônibus.  (o acompanhante do 
ônibus e o professor da classe não comunicam ou colaboram no método de deixar a escola (ir 
para casa).) 

【Itens de atenção (cuidado) no momento de pegar ou descer do ônibus.】 
①Solicitamos para estarem aguardando até 5 minutos antes do horário determinado da partida no 
ponto de ônibus. 
②Tanto para pegar ou descer do ônibus, favor ir junto com a criança até a entrada do ônibus e 
entregá-la ao acompanhante.    (favor usar o crachá no pescoço)　　　　　　　　　 
③Ao ir a escola, se não conseguir pegar o ônibus escolar(se perder o ônibus escolar), favor levar 
até a escola. (não pode pegar o ônibus nos outros pontos de ônibus.) 
④Na saída da escola (na volta), se não deu para descer do ônibus por motivo do responsável não 
estar no local, a criança será entregue no último ponto de ônibus. （Rota Suzuka Chuo、é no 「Mie 
Koutsu　bilheteria de Suzuka」）. 
⑤Tanto para ida ou volta da escola, não poderá pegar ou descer do ônibus escolar além do ponto 
de ônibus que foi solicitado com antecedência. Se você deseja alterar o ponto de ônibus, solicite a 
alteração ou notifique com antecedência por meio do professor da classe a toda vez. 
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【Ponto de atenção (cuidado) dentro do ônibus】 
①Favor escrever claramente, o nome em todos os objetos pessoais (pertences) como mochila de 
ir a escola, sacola de piscina, fraldas etc. 
②Enquanto estiver dentro do ônibus escolar, não podemos realizar cuidados médicos (alimentação por 
tubo, continência urinária, sucção, controle do nível de glicose no sangue, etc.). 
③No ônibus escolar, favor sentar e, prender o cinto de segurança,a menos que tenha um motivo 
especial. 
④Não pode enviar mails (mensagens de texto) ou fazer chamadas, jogar games, ou 
assistir a vídeos usando dispositivos de celulares ou outros dispositivos. Sobre os usos de 
livros e brinquedos e equipamentos de som, favor consultar através do professor da 
classe. 

【entre outros】 
①Continuamos a operar numa situação quase cheia. Contamos com a sua compreensão, nos pedidos 
como 「Deixe o banco ao lado vazio」, a situação é difícil de ser atendido. Favor compreender. 
Obrigada 
②「Favor não estacionar o carro no terreno baldio, instalações comerciais ou públicos da vizinhança 
nos pontos de ônibus que tem「souguei (levar e buscar) à pé ou então, alunos que frequentam a 
escola sozinho (com autonomia)」.


