Orientações gerais sobre como dirigir em
zona escolar
Todos os alunos merecem chegar e sair da escola com segurança. É fundamental que todos tenham o máximo de atenção
ao chegar e sair da área escolar. Estas são orientações simples para ajudar você a entender melhor as noções básicas.
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Dirija com segurança:
verifique se não
há pedestres ou
patinetes na rua e
obedeça à legislação
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dispositivos móveis

5
Experimente ir
caminhando
para a escola

~ ~A~ MASSACHUSETTS

Safe Routes to School
mass.gov/safe-routes-to-school
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Antes do início do ano
letivo, sempre verifique
o procedimento para
chegada e saída da escola.

'

DICA:
Repasse estes
procedimentos para
possíveis cuidadores,
familiares e amigos
que possam ser
responsáveis por levar
ou buscar seus filhos
na escola.
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Conheça as regras para chegada e saída da escola

Checklist de embarque
e desembarque

✓ Dirija em uma
velocidade de
caminhada

✓ Siga as instruções
do guarda de
trânsito

Pedestres e ciclistas são os usuários
mais vulneráveis nas vias. Ao dirigir,
reduza a velocidade, faço contato
visual e dê prioridade a eles.
A legislação de Massachusetts proíbe
operadores de veículos motores de
usar qualquer dispositivo eletrônico,
incluindo telefone celular, exceto se
o dispositivo estiver sendo usado
no modo viva-voz ou sem o uso
das mãos.
A legislação sobre "viva-voz
ou sem o uso das mãos"
entrou em vigor em
23 de fevereiro
de 2020.
Legislação geral de Massachusetts,
"chapter" 90, seção 13B

MAIS
INFORMAÇÕES
Acesse
Mass.Gov/Handsfree
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Ficar com o carro ligado enquanto ele não está em movimento (ponto morto) por
mais de 10 segundos gasta combustível e produz emissões que contribuem para a má
qualidade do ar. Os pulmões das crianças ainda estão em desenvolvimento e são mais
sensíveis à poluição por partículas.
1.

Desligue o carro enquanto estiver esperando na área de embarque e desembarque.

2.

É mais econômico e inteligente simplesmente ligar de novo o veículo quando você
estiver pronto para partir.
É A LEI.
Um carro não pode ficar em ponto morto por mais de cinco minutos, exceto se
estiver sendo consertado ou sendo usado para entregar ou receber mercadorias,
casos em que é necessário energizar o carro com o uso do motor. Se você violar
esta lei, poderá ser multado em 100 dólares na primeira vez e em até 500 dólares
em ocorrências subsequentes.

✓ Certifique-se de
que você esteja
no local correto
de embarque e
desembarque

Dirija com segurança: verifique se
não há pedestres ou patinetes na
rua e obedeça à legislação para
uso de dispositivos eletrônicos

Desligue o veículo enquanto espera

Legislação geral de Massachusetts, "chapter" 90, seção 16A
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Obedeça à legislação de Massachusetts
para ônibus escolares

Se um ônibus escolar ou van estiver com o
pisca-alerta ligado e um sinal de pare estendido,
você deve parar. Não importa de qual lado da
rua você esteja. Fique parado até que o piscaalerta seja desligado ou o sinal de pare recolhido.
Então, avance lentamente e continue atento à
movimentação de crianças.

5

Se sua casa for perto da escola (até 1,5 km), opte
por uma maneira mais ativa de ir até a escola, seja
caminhando ou de bicicleta.
Considere estas opções com outras famílias da
mesma escola.
•

Que tal um ônibus escolar de caminhada ou
um trem de bicicleta ?(entre em contato com
o coordenador local da escola para saber mais
sobre isso)

•

Entre em contato com a escola para identificar
um local em que seja possível estacionar e
caminhar para reduzir o tráfego em torno
da escola.

•

Se você precisar dirigir, experimente
oferecer carona.

A primeira violação dessa lei pode resultar na
suspensão da carteira de motorista e uma multa
de 250 dólares.
Legislação geral de Massachusetts, "chapter" 40, seção 14.

•

Mais atenção: ônibus escolares e
veículos de transporte de alunos
Nos EUA, os ônibus escolares amarelos têm
pisca-alerta na cor vermelha e sinais de pare
que se estendem do lado do motorista.
Veículos de transporte de alunos, como
vans, station wagons ou sedans (tamanho
família), têm pisca-alerta na cor vermelha e a
sinalização “SCHOOL BUS” (ônibus escolar) na
parte superior. Os motoristas desses veículos
usam esses sinais de aviso quando os alunos
estão embarcando e desembarcando.

Experimente ir caminhando
para a escola

PARE

VOCÊ SABIA?
Você não está NO tráfego, você É o tráfego.
Tente outra opção, como bicicleta ou
caminhada, para reduzir o congestionamento
durante a entrada e saída da escola.

