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Prezados Pais e Guardiões, 
 
Seu distrito escolar contrata o Assabet Valley Collaborative (AVC) para transportar o estudante em percursos de ida 
e volta da escola. O Assabet Valley Collaborative (AVC) contrata um/fornecedor de transporte para este serviço; o 
fornecedor  é dono da frota, emprega motoristas e estabelece rotas. Em todo este manual, o termo “fornecedor” 
refere-se à empresa de transporte que vai transportar os estudantes. Os nomes e números de telefone destes 
fornecedores estão listados no final deste manual. 
 
O objetivo deste manual é fornecer informações importantes para o transporte de seu estudante através do Assabet 
Valley Collaborative (AVC). O Assabet Valley Collaborative  fornece transporte para os estudantes de nossos 
distritos que estão em  educação especial.  
O Assabet Valley Collaborative vai coordenar os serviços de transporte para o seu estudante este ano. Um 
representante do fornecedor entrará em contato com você para discutir os detalhes dos horários para pegar e deixar o 
estudante na porta da sua casa. Por favor, compartilhe todas as informações que você considere importante e que 
poderão facilitar o transporte do seu estudante. Ao fazer isso, esteja ciente de que todas as alterações no transporte 
do estudante devem ser iniciadas pelo Escritório de Serviços para Educação Especial em seu distrito. O motorista, o 
fornecedor ou o Assabet Valley Collaborative  não podem fazer qualquer alteração na programação de 
transporte do estudante, a menos que seja orientado a fazê-lo pelo escritório do seu distrito escolar. 
 
Como medida de segurança direcionada aos estudantes e motoristas, os veículos de nossos fornecedores são 
equipados com câmeras de vídeo. Estas câmeras  gravam áudio e vídeo e são de propriedade do fornecedor. Os 
arquivos (fitas) gravados também são propriedade do fornecedor e comportam até 380 horas de gravação enquanto a 
rota é percorrida (aproximadamente 2 meses de condução do veículo). Após esse período, a gravação é apagada  e 
substituída. 
 
Se seu estudante estiver doente ou não puder ir a escola em um determinado dia, por favor entre em contato 
diretamente com o fornecedor de transporte. Se você escolher levar seu estudante para a escola, por favor entre em 
contato com o fornecedor para que ele possa providenciar transporte de volta para casa, se necessário. Se você 
escolher pegar seu estudante na escola, por favor notifique o fornecedor, desta forma  o motorista será informado 
para não pegar seu estudante. Se você ligar para o fornecedor após o horário comercial,  secretária eletrônica 
(mensagem) e  números de emergência estarão disponíveis. 
 
Problemas ou preocupações relacionados a qualquer aspecto do transporte de seu estudante devem ser trazidos à 
atenção do Assabet Valley Collaborative  o mais rápido possível. Manter todas as formas de comunicação abertas 
entre distritos, famílias/ guardiões, pais, fornecedores de transporte e o Assabet Valley Collaborative nos permitirá 
fornecer um transporte seguro, especializado e confiável para o estudante. Para isso, nós dependemos da sua opinião 
e colaboração.Por favor, contate-me nos números de telefone listados abaixo com quaisquer dúvidas ou 
preocupações. Desejo  a você e aos nossos estudantes  um ano letivo feliz e saudável! 
 
Atenciosamente, 
Ina Williams, coordenadora de transporte 
508-460-0491, ramal 11 - durante o horário comercial 774-285-3645 - depois do horário comercial 
iwilliams@avcollaborative.org  
 
 
 
 



ADULTO RESPONSAVEL / RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE 
 
Pedimos que você reveja com seu estudante as regras de segurança do veículo e 
responsabilidades com relação ao comportamento dentro do veículo.  
 
1. A Informação a seguir é um trecho do Código de Regulamentos de Massachusetts Capítulo 90 
Seção 7AA: Um passageiro em qualquer veículo motorizado com menos de 8 anos deverá 
ser preso e protegido por um sistema de retenção para criança (cinto de segurança) , a 
menos que tal passageiro meça mais de 57 polegadas de altura. O cinto de segurança com 
sistema de retenção  para crianças deverá estar devidamente fixado e protegido de acordo 
com as instruções do fabricante. 
 
Na maioria dos casos, o fornecedor providenciará a cadeirinha de carro / elevador de assento 
quando necessário. E de  responsabilidade dos pais / guardiões o  fornecimento de assentos 
específicos de carro / elevador  de assento com base nas necessidades físicas específicas do 
estudante.  Atestado médico documentando a necessidade do assento especial podera ser 
solicitada. 
 
2. TODOS OS ESTUDANTES SÃO OBRIGADOS A USAR CINTO DE SEGURANÇA 
 
3. Os estudantes devem estar prontos dez (10) minutos antes do horário programado para a 
chegada do veículo. Por favor espere a chegada do transporte juntamente com seu estudante. 
 
4. Os estudantes jamais devem se aproximar até que o veículo pare completamente.  
 
5. Por favor avise o fornecedor de transporte caso decida levar seu estudante para a escola com o 
seu próprio veículo, mas espera que seu estudante seja transportado de volta para casa na hora da 
saída. 
 
6. Um adulto responsável ou pessoa autorizada deve estar em casa para receber o estudante. Nao 
e permitido que estudantes sejam deixados ou levados para nenhum outro lugar fora a própria 
residência; a não ser que o DISTRITO ESCOLAR tenha autorizado algo diferente. As Famílias / 
Guardiões devem passar para a escola um contato de emergência para que sejam contatados caso 
a escola não consiga contatar os pais em caso de emergência. Qualquer mudança no transporte 
/rota devem ser solicitados com o minimo de 48 horas de antecedencia.  
.  
 
 
 



RESPONSABILIDADES DOS PAIS / ESTUDANTES - continuação 
 
Saúde Pública CMR 210.008, “um  dos pais ou designado adulto responsável deve entregar todos 
os medicamentos prescritos para serem administrados por um funcionário da escola ou para ser  
levado por estudantes capacitados a se auto-medicar, se requerido pelo acordo de 
auto-medicação, para a enfermeira(o), ou qualquer outro responsável designado pela 
enfermeira(o) da escola”.  Portanto, se o seu filho precisar de medicação durante o dia de escola, 
é responsabilidade dos pais / guardiões entregar diretamente à enfermeira da escola. Se o seu 
filho estiver em um programa residencial, por favor, tome as providências necessárias para ter a 
medicação prescrita adequada em casa, pois o Assabet Valley Collaborative (AVC) 
Transportation não pode transportar medicação. Da mesma forma, os motoristas do Assabet 
Valley Collaborative (AVC), como também os estudantes não podem transportar qualquer 
medicação (exceto canetas de adrenalina injetável (Epipen ou Canetas-Epi)  e inaladores (veja 
abaixo) para ser administrada por um funcionário da escola na van enquanto transportado(a) para 
para a escola. 
 
Lidando com estudantes com caso grave de alergia  
 
Se seu estudante tiver uma alergia grave com risco de choque anafilático, você deverá seguir o 
protocolo descrito abaixo: 
 
● Informe o Distrito Escolar e ao Escritório de Transporte do Assabet Valley Collaborative sobre 
a alergia específica do estudante antes do início do ano letivo (ou assim que for diagnosticado). 
 
● Forneça ao Distrito Escolar e ao Escritório de Transporte do Assabet Valley Collaborative  o 
Plano de Ação de Alergia do seu estudante e um pedido de medicação atualizado para o Epi-Pen 
(caneta de adrenalina injetável ou caneta-epi) prescrita por um profissional da saúde licenciado.  
 
● Assegure-se de que um pacote duplo de Epi-Pen (caneta de adrenalina ou caneta-epi) com data 
não expirada esteja na mochila do seu estudante todos os dias e prenda na mochila a  fita amarela 
que foi previamente fornecida.  
 
● Fornecer informações de contato de emergência. 
 
● Mantenha-nos informados, conforme necessário, sobre o status da alergia do estudante. 
 
● Se seu estudante for capacitado(a), ensine-o(a) a reconhecer os primeiros sinais de uma reação 
alérgica e a nos comunicar assim que começar a sentir os sintomas.  



RESPONSABILIDADES DOS PAIS / ESTUDANTES - continuação 
 
Por favor, não hesite em entrar em contato com o AVC Transportation pelo telefone 
508-460-0491, ramal * 11. 
 
9. Considerando que os motoristas / monitores não estão autorizados a acompanhar o estudante 
de / para a entrada da casa ou da escola, os pais ou responsável autorizado devem ajudar o aluno 
a entrar e sair do veículo. Se você permitir que seu estudante seja deixado em casa sem um 
adulto presente, você deve notificar seu distrito por escrito. Você também pode enviar um e-mail 
para o Coordenador de Transportes: iwilliams@avcollaborative.org  
 
10. Os pais / responsáveis serão responsabilizados financeiramente por danos causados no 
veículo pelo seu estudante. 
 
11. Os pais / responsáveis devem notificar o escritório do distrito escolar sobre quaisquer 
mudanças de endereço com pelo menos uma semana de antecedência, para permitir que o 
fornecedor tenha tempo de fazer as alterações necessárias no roteiro. 
 
12. Os estudantes não são autorizados a usar telefones celulares dentro do veículo. 
 
13. A equipe de fornecedores de transporte pode designar assentos para os alunos que estão 
sendo transportados. A equipe do programa escolar pode solicitar alterações nos assentos 
entrando em contato com o escritório do fornecedor. 
 
14. Armas de qualquer tipo não são permitidas no veículo. 
 
15. NÃO FUMAR, USO DE TABACO DE QUALQUER TIPO, NENHUM CIGARRO 
ELETRÔNICO, ALIMENTO OU BEBIDA é permitido no veículo. 
 
16. Se o estudante não necessitar de transporte devido a doença, consulta ou outras 
circunstâncias, os pais devem entrar em contato com o fornecedor do transporte primeiro e 
depois com o Assabet Valley Collaborative para cancelar o transporte assim que possível. 
 
17. A Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 90, Seção 16 proíbe qualquer pessoa de manter um 
veículo motorizado em marcha lenta na propriedade da escola por um período previsível de 
tempo superior a 5 minutos. 
 
RESPONSABILIDADES DA ESCOLA / FUNCIONÁRIOS  
 



1. Um funcionário da escola estará presente quando os estudantes forem deixados ou pegos na 
porta da escola.  Os motoristas podem deixar ou pegar os estudantes até dez (10) minutos antes  
ou depois do horário designado pelo programa. Por favor entre em contato com o escritório do 
Assabet Valley Collaborative se ocorrerem problemas com horários de chegada e / ou partida 
inconsistentes. 
 
2. Certifique-se de que os cintos de segurança estejam devidamente presos e que os estudantes 
estejam seguros e confortáveis. 
 
3. Revisar periodicamente as regras e regulamentos de segurança dos passageiros com os 
estudantes durante todo o ano. 
 
4. Não mande o estudante para casa com objetos pontiagudos, brinquedos soltos, balões ou 
outros itens de tamanho grande. 
 
5. Por favor, considere preparar o estudantes para o caminho de volta para casa. Se o estudante 
tiver um dia difícil, as possibilidades de problemas no caminho de volta para casa serão maiores, 
por favor, divida com  o motorista qualquer informação que possa ajudar na viagem de volta para 
casa. Agradecemos sua ajuda e acolhemos com prazer a sua opinião (feedback) e comunicação 
para resolver os desafios que possam surgir no veículo. 
 
6. Se um estudante for liberado mais cedo pela escola devido a doença, suspensão ou 
qualquer outra razão inesperada, ligue para o fornecedor  para cancelar o transporte. 
 
RESPONSABILIDADES DO MOTORISTA / REPRESENTANTE  
 
1. Dirija o percurso das rotas antes do início da escola. É sua responsabilidade chegar ao seu 
destino no horário designado. Isso só será  possível se você souber as rotas. 
 
2. Entre em contato com os pais para informar horários para pegar e deixar o estudante. Não 
espere mais de três (3) minutos em cada parada. O motorista deve orientar os pais a ligar para o 
ESCRITÓRIO DE DISTRITO ESCOLAR para solicitar quaisquer alterações nesses horários. 
 
3. Os motoristas são responsáveis por chegar não antes de dez (10) minutos antes e depois dos 
horários programados. 
 
4. Entre em contato com o Assabet Valley Collaborative quando um estudante não usar os  
 
 



RESPONSABILIDADES DO MOTORISTA / REPRESENTANTE (continuação)  
 
serviços de transporte por mais de dois dias. 
 
5. Os motoristas são obrigados a participar de todos os eventos de treinamento exigidos pelo 
fornecedor e pelo Assabet Valley Collaborative para atender às necessidades de cada estudante a 
ser transportado.  
 
6. PROIBIDO FUMAR, NÃO É PERMITIDO O USO DE QUALQUER TIPO DE 
TABACO, como também qualquer tipo de bebida ou alimento dentro do veículo. 
 
7. Os motoristas são PROIBIDOS de transportar medicamentos de ou para a escola, conforme o 
Departamento de Saúde Pública CMR 210.008. 
 
8. O veículo não será abastecido quando os estudantes estiverem dentro do veículo.  
 
9. Os motoristas / monitores verificarão se os cintos de segurança estão seguramente presos  e 
ajustados antes de começar a movimentar o veículo. 
 
10. Os motoristas que operam veículos que transportam cadeira de rodas, seguirão todas as 
diretrizes de segurança descritas no treinamento de transporte de cadeirantes.  
 
11. Os motoristas não podem deixar o veículo com os alunos a bordo. Se ocorrer uma 
emergência, o motorista irá dirigir o veículo até um local seguro, irá por o câmbio na posição P 
(park), desligará o motor, removerá as chaves da ignição e vai puxar a alavanca do freio de mão. 
 
12. Somente funcionários, pessoas autorizadas pela escola, o Assabet Valley Collaborative ou 
estudantes designados poderão viajar no veículo. 
 
13. Os motoristas ou monitores não acompanham os alunos de / para o veículo até a entrada da 
escola ou da casa. 
 
14. A abertura da janela do carro é a critério do motorista. As janelas não podem ser abertas 
mais de quatro (4) polegadas para evitar acidentes pessoais e danos no veículo. . 
 
15. Se surgir um problema de comportamento, informe o escritório de controle (dispatch) e, se 
necessário, encontre um local seguro para parar o veículo. Informe os estudantes que o veículo 
permanecerá parado até que se comportem de maneira adequada. Para os incidentes ocorridos 
até o meio dia (12:00pm), um relatório reportando o incidente (incident report) deve ser  



RESPONSABILIDADES DO MOTORISTA / REPRESENTANTE (continuação) 
 
mandado para o Assabet Valley Collaborative até o final do mesmo dia útil . Para 
incidentes ocorridos depois do meio dia, o relatório reportando o incidente (incident 
report) deve ser mandado até as 10 horas da manhã (10:00 am) do seguinte dia útil.  
 
16. Se um aluno apresentar sintomas de doença, incluindo convulsões, o motorista informará o 
escritório de controle (dispatch) e, se necessário, encontrará um local seguro para parar o 
veículo. O motorista deve observar os sintomas e ligar para o 911, conforme necessário. 
 
17. Os motoristas devem verificar se há pertences pessoais deixados no veículo. 
 
18. Lei estadual proíbe o uso de telefones celulares durante a condução do veículo. 
 
19. O rádio será ligado a critério do motorista enquanto os alunos estiverem no veículo. O 
motorista deve estar ciente de qualquer sensibilidade sonora que os estudantes transportados em 
seu veículo possa ter antes de fazê-lo. 
 
20. Conforme exigido pelo Assabet Valley Collaborative (AVC), motoristas e monitores devem 
vestir trajes apropriados e respeitosos durante todo o horário de trabalho.  Camisetas com 
imagens ou mensagens ofensivas não são permitidas. 
 
21. Todos os incidentes / acidentes devem ser comunicados ao seu supervisor ou assistente 
administrativo do escritório de controle (dispatch) imediatamente usando rádio ou telefone 
conforme instruído. O Assabet Valley Collaborative (AVC) deve ser notificado sobre acidentes 
por telefone imediatamente após os primeiros socorros dos funcionários do serviço de 
emergência. Um relatório de incidente / acidente (incident report) deve ser preenchido e 
enviado por fax para o Assabet Valley Collaborative (AVC) até o final do dia útil para os 
acidentes que ocorrerem antes do meio-dia dia. Para os acidentes que ocorrem depois do 
meio dia, o relatório deve ser enviado para o Assabet Valley Collaborative até às 10:00 
horas da manhã do dia útil seguinte.  
 
22. Os motoristas e a equipe de transporte são obrigados a participar de reuniões para discutir 
soluções alternativas para rotas problemáticas e arriscadas.  
 
23. As Leis Gerais de Massachusetts O Capítulo 119, Seção 51A-E, atribui uma responsabilidade 
importante àqueles que trabalham com estudantes  para relatar ao Departamento de Crianças e 
Famílias (DCF- Department of Children and Families) se tiver motivos razoáveis para acreditar  
 



RESPONSABILIDADES DO MOTORISTA / REPRESENTANTE (continuação) 
 
que um estudante  com idade inferior a dezoito anos está sofrendo danos físicos ou emocionais 
resultantes de abuso, incluindo abuso sexual ou negligência. Esta é uma responsabilidade 
obrigatória que o Assabet Valley Collaborative (AVC) leva muito a sério. Se um motorista / 
monitor suspeitar de abuso ou negligência, ele(a) é obrigado a denunciar sua suspeita. Se você 
tem alguma preocupação de que um estudante pode estar sofrendo qualquer forma de abuso, 
entre em contato com o escritório do Assabet Valley Collaborative (AVC) imediatamente.  
 
24. A Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 90, Seção 16, proíbe qualquer pessoa de deixar o 
motor de qualquer veículo em marcha lenta na propriedade da escola por um período previsível 
de tempo superior a 5 minutos. 
  
MATERIAIS NECESSÁRIOS NOS VEÍCULOS EM TODOS OS MOMENTOS: 
Listas de estudantes  contendo nomes, endereços, números de telefone, contato de emergência, 
informações médicas pertinentes e destino do programa. 
  
• Três (3) luzes de sinalização de emergência 
• Extintor de incêndio 
• Kit de primeiros socorros 
• Um (1) par de de calços para pneu 
  
VEÍCULOS NÃO EQUIPADOS COM OS ITENS NECESSÁRIOS E OBRIGATÓRIOS 
PODE RESULTAR EM UMA MULTA DE CEM DÓLARES (US $ 100,00) 
DETERMINADO PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.  
  
PREOCUPAÇÕES COM COMPORTAMENTO / SEGURANÇA: 
  
Os fornecedores do Assabet Valley Collaborative (AVC) são responsáveis pela supervisão e 
monitoramento apropriados dos estudantes quando dentro veículo de acordo com as necessidades 
identificadas através do contrato de transporte. Os fornecedores e seus funcionários são 
responsáveis por supervisionar as conversas e o comportamento dos estudantes no veículo. Se os 
estudantes exibirem um comportamento não aceitável ou fizerem comentários que possam 
resultar em uma ameaça real a um outro estudante, funcionários, pais ou qualquer outra pessoa 
(dentro ou fora do veículo e não limitado somente a transportação), é imprescindível que essa 
informação seja comunicada imediatamente à equipe de transporte do Assabet Valley 
Collaborative (AVC). que é responsável por compartilhar essas informações com as partes 
apropriadas, incluindo os funcionários do programa, o pessoal do distrito escolar e os pais. 
 



PREOCUPAÇÕES COM COMPORTAMENTO / SEGURANÇA: (continuação)   
 
Todas as preocupações com saúde comportamental (físicas e verbais) devem ser documentadas 
por escrito através do formulário de relatório de incidentes de comportamento, que deve ser 
enviado por fax para o Assabet Valley Collaborative (AVC) até o final do dia útil para 
acidentes que ocorrerem antes do meio-dia. Para os acidentes que ocorrem depois do 
meio-dia, o relatório deve ser enviado para o AVC até às 10:00 horas do dia útil seguinte. 
  
Caso o comportamento ou declarações feitas por por um estudante quando dentro do veículo 
constituam uma ameaça de violência, o Assabet Valley Collaborative (AVC) seguirá a política 
de disciplina listada abaixo, que pode incluir a suspensão do transporte por um período de tempo 
determinado. O contínuo comportamento inadequado vai requerer uma reunião com todos 
funcionários, agências e estudantes envolvidos para determinar se supervisão adicional é 
necessária  além do que está listado no contrato de serviço de transporte atual. 
  
POLÍTICA DE DISCIPLINA 
  
É importante que o estudante exiba um comportamento adequado. Para manter a segurança nos 
veículos, espera-se que os estudantes mantenham um comportamento adequado em todos os 
momentos. Se a segurança for comprometida por causa de um comportamento inadequado, 
medidas disciplinares serão tomadas. Se o motorista, no melhor de seu julgamento, acreditar que 
o (os) estudante(s) estão se comportando de maneira inadequada e que pode resultar em riscos 
para a segurança do veículo; os procedimentos a seguir serão aplicados na maioria dos casos. 
Alguns casos podem exigir uma AÇÃO IMEDIATA.  
  
Em caso de pequenas infrações, o motorista vai tentar resolver a situação conversando 
diretamente com o(s) estudante(s) ou designando assentos permanentes. O motorista poderá 
também decidir  consultar o escritório administrativo para discutir opções sobre como o 
incidente deve, ou não, ser comunicado aos pais; em casos onde possa haver perigo iminente, os 
pais / responsáveis devem ser informados imediatamente. Se o problema não puder ser resolvido, 
o motorista irá preencher um relatório (incidente report) fornecido pelo Assabet Valley 
Collaborative (AVC). O motorista anotará a violação específica e a devolverá ao fornecedor, que 
por sua vez, revisará o relatório e entrará em contato com o escritório do Assabet Valley 
Collaborative. Dependendo da infração, como por exemplo, briga física ou ameaça, a suspensão 
do transporte escolar será aplicada imediatamente. O departamento de educação especial do 
distrito do  respectivo estudante será informado sobre a suspensão, respectivamente após os pais/ 
responsáveis e  a escola/programa serão informados sobre a suspensão. Durante o período que  
o(s) estudante(s) estiver suspenso do transporte, os pais/responsáveis serão responsáveis pelo 
transporte do estudante de/para a escola.  



POLÍTICA DE DISCIPLINA – continuação 
  
Infrações adicionais com o(s) mesmo(s) estudante(s) podem resultar em uma reunião com o 
estudante, pai / responsável, motorista, funcionários designados da escola e um representante do 
departamento de transporte do Assabet Valley Collaborative. A presença do pai ou responsável 
é imprescindível. O foco principal desta reunião é desenvolver um plano para garantir que o 
Assabet Valley Collaborative possa transportar o(s) estudante(s) com segurança.  - cada plano 
terá a participação da equipe da escola, fornecedores de transporte, pais, distrito escolar a que o 
estudante pertence e, obviamente o estudante. Planos de comportamento  individual (behavior 
plan),  e planos de emergência serão desenvolvidos e implementados como resultado desta 
reunião. 
  
Se os incidentes continuarem a impedir que o Assabet Valley Collaborative (AVC) prossiga 
transportando o estudante com segurança por causa do comportamento, ele/ ela  poderá ser 
suspenso dos serviços de transporte por um tempo a ser determinado. 
  
PROBLEMAS OU PREOCUPAÇÕES 
  
O Assabet Valley Collaborative (AVC) se empenha em fornecer serviços de transporte de alta 
qualidade para seus estudantes, famílias e distritos, a fim de transportá-lo(s) até seus respectivos 
programas/ escola com segurança e prontos para começar a estudar. Para que possamos manter 
serviços de alta qualidade para todos os  estudantes, contamos com os pais, escolas e o próprio 
estudantes  para nos alertar sobre problemas, preocupações ou qualquer outro assunto  à medida 
que surjam. Se uma das partes tiver alguma preocupação com relação aos serviços de transporte, 
entre em contato com o departamento de transporte do Assabet Valley Collaborative  por 
telefone ou e-mail. Nosso objetivo é investigar preocupações e responder prontamente e por 
completo Incentivamos as escolas, pais / responsáveis e outras partes a apresentar suas 
preocupações por escrito. As preocupações por escrito devem ser enviadas ao Coordenador de 
Transportes do Assabet Valley Collaborative (AVC), ao Diretor Executivo de Finanças e 
Operações do  AVC e / ou ao Diretor Executivo do AVC, que analisarão e responderão á todas 
elas.  
Correspondência por escrito devem enviadas em atenção aos nomes acima citados no seguinte 
endereço:  

Assabet Valley Collaborative 
28 Lord Road, Suite 125 
Marlborough, MA 01752 

  
Telefone: 508-460-0491 

Coordenador de Transportes ext. 11 



Diretor Executivo Adjunto de Finanças e Operações ext. 15 
Diretor Executivo ext. 14 

  
iwilliams@avcollaborative.org (Ina Williams, Coordenadora de Transporte) 

  
amahan@avcollaborative.org (Anne Mahan, Diretora Executiva Adjunta) 

  
cummins@avcollaborative.org (Cathy Cummins, Diretora Executiva) 

  
  
POLÍTICA DE CANCELAMENTO EM DIAS DE NEVASCA 
  
Pedimos aos pais / responsáveis  que usem seu melhor discernimento para decidir se vão enviar seus 
filhos para a  para a escola em dias de neve ou gelo. Por favor assegure-se que você ou qualquer 
outra pessoa de sua confiança estara em casa para receber seu filho(s) em caso saida antecipada da 
escola por causa do mau tempo.  É importante que tenhamos informações de contato de emergência 
para essa finalidade. 
  
1. CANCELAMENTO POR CAUSA DE NEVASCA: Seu filho(a) NÃO será transportado se o 
distrito em que você reside cancelar a escola ou o distrito no qual o programa está localizado cancelar 
a escola. 
Abaixoi estão dois exemplos: 
  
a. Estudante “A” vive em Hudson e vai para a escola em Westborough. Hudson cancela a escola - o 
aluno “A” não será transportado. 
  
b. Estudante “A” vive em Hudson e vai para a escola em Westborough. Westborough cancela a 
escola - o aluno “A” não será transportado. 
  
Se um distrito cancelar a escola devido a condições climáticas / de estrada, mas o programa que seu 
filho(a)  freqüenta escolhe permanecer aberto, as condições da estrada são a prioridade e o transporte 
não será fornecido devido a condições de viaje inseguras. 
. 
Todos as decisões de cancelamentos dos programas do Assabet Valley Collaborative (AVC) serão 
transmitidas através de mensagens automáticas, TV local e estações de rádio: 
  

Canal 4, WBZ-TV e Canal 5, ABC WCVB, -TV; 
  

WBZ News Radio, 1030 AM 
   



Internet 
  

avcollaborative.org 
www.WBZ1030.com; www.WBZTV.com 

http//www.thebostonchannel.com/weather/grid.hmtl —- Clique em 
“Closings” 

www.vanpooltransportation.com 
  

  
2. ABERTURA COM ATRASO: Nos dias em que o clima estiver ruim, mas as condições 
meteorológicas preveem melhorias durante o dia, os distritos escolares podem anunciar uma 
abertura atrasada. Se o programa que o estudante freqüenta ou o distrito escolar no qual o 
estudante reside anunciou em atraso no começo das aulas de uma ou duas horas, o estudante  será 
pego aproximadamente uma ou duas horas depois do horário habitual. 
  
Em alguns casos, o programa de que o estudante faz parte pode ter decidido NÃO abrir atrasado 
em um determinado dia, mas o motorista pode dirigir para programas diferentes e pode precisar 
fazer alguns ajustes no horário que vai pegar o estudante em casa. Se este for o caso, os 
motoristas vão se comunicar com os pais / responsáveis para discutir o horário que o estudante 
vai ser pego em casa.  
Nos dias em que o programa começar mais tarde por causa da nevasca, todos os estudantes serão 
liberados no seu horário regular de saída da escola.  
  
Se você tiver alguma dúvida sobre esta política de cancelamento/atraso ou precisar de 
esclarecimentos adicionais, por favor ligue para o escritório do Assabet Valley Collaborative no 
número 508-460-0491, ramal 11 
  
Como pai / mãe ou responsável, você pode decidir não enviar seu filho(a) para a escola num 
determinado dia em que a escola/programa decidir pela abertura atrasada. Por favor, entre em 
contato com o fornecedor o mais rápido possível para comunicar sua decisão.  
  
É possível que as aberturas atrasadas das escolas/programas, possam causar atrasos no 
transporte. Agradecemos sua paciência e cooperação enquanto nos esforçamos para fornecer 
transporte seguro para seu filho(a) durante o ano letivo.  
 
POLÍTICA E PROCEDIMENTO EM CASO DE O VEÍCULO QUEBRAR  
  
1. O motorista entrará em contato com o escritório de controle do fornecedor  assim que possível. 
O motorista permanecerá com o(s) estudante (s) o tempo todo. 

http://www.vanpooltransportation.com/


  
2. O escritório do fornecedor irá trabalhar para resolver o problema. Quando necessário, será 
enviado um veículo substituto em tempo hábil. 
  
3. O fornecedor notificará o escritório do Assabet Valley Collaborative o mais rápido possível. 
Programas, pais e responsáveis também serão notificados pelo fornecedor e / ou pelo Assabet 
Valley Collaborative.  
  
 PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTES 
  
1. Quando ocorrer um acidente, o motorista deve entrar em contato com seu supervisor 
imediatamente. 
  
2. O Fornecedor informará o escritório do Assabet Valley Collaborative. Programas, pais e 
responsáveis serão notificados pelo fornecedor e / ou pelo Assabet Valley Collaborative. 
  
3. Quando ocorrer um acidente, o motorista não pode deixar o veículo até que as autoridades 
competentes tenham chegado. 
  
4. Certifique-se de que todas as informações necessárias sejam trocadas entre os motoristas 
envolvidos no acidente. 
  
5. Preencha o formulário de acidente aprovado pelo Assabet Valley Collaborative, conforme 
exigido pela Commonwealth of Massachusetts Registry of Motor Vehicles. Uma cópia deve ser 
enviada por fax para o escritório do Assabet Valley Collaborative assim que o formulário estiver 
completo e preenchido. Para acidentes ocorridos antes do meio dia, este tipo de relatório deve ser 
enviado ao Assabet Valley Collaborative até o final do dia útil, para acidentes que ocorridos 
depois do meio dia, o relatório deve ser enviado para o Collaborative até às 10:00 da manhã do 
dia útil seguinte. 
  
 CONFIDENCIALIDADE 
  
Nossos estudantes e famílias têm direito à privacidade. A divulgação de informações 
confidenciais a partes não autorizadas é proibida. Motoristas / monitores / fornecedores devem se 
comunicar abertamente com funcionários da escola, funcionários do departamento de educação 
especial do distrito e Assabet Valley Collaborative, devem ter muito cuidado para não divulgar 
informações pessoais identificáveis sobre estudantes  e famílias com pessoas não  autorizadas. 
  



O Assabet Valley Collaborative tem fornecido serviços de transporte de educação especial há 
mais de 25 anos, dedicando-se a fornecer serviços seguros e confiáveis. Nossa maior prioridade é 
proporcionar uma viagem segura e confortável para os estudantes, com o objetivo de garantir que 
cheguem à escola, prontos para aprender. Entendemos que nossos estudantes estão viajando 
conosco por uma variedade de razões únicas e exclusivas e dependemos dos pais, estudantes, 
funcionários do programa e do distrito para fazer parceria conosco com o objetivo de 
desenvolver as melhores opções possíveis para atender às necessidades de cada estudante. 
  
 

Desejamos muitas felicidades e um ano escolar feliz e 
saudável! 

  
 

Informações de contato 
  

Assabet Valley Collaborative 
Coordenador de Transportes 

508-460-0491, ramal 11 
 

Fornecedor de Transporte: 
Piscina Van 

508-919-5054 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 


