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TRANSPOR TE ESCOLAR
O transporte escolar
em alguns números

São 24 ônibus e uma equipe de 50
profissionais para acompanhar e
transportar nossos filhos.
Alguns dados (de 2016):
- Chegada dos alunos pela manhã
33% de ônibus escolar
28% de carro pela rua Diderot
22% de carro pela rua Carolina
Ribeiro
8% de ônibus ou metrô
9% a pé
- Saída à tarde
45% de ônibus escolar
12% de carro pela rua Diderot
22% de carro pela rua Carolina
Ribeiro
10% de ônibus ou metrô
11% a pé

Todos os dias mais de 430 alunos estão sob a responsabilidade
de 24 motoristas e de suas assistentes. Um Zoom para
compartilhar com vocês um pouco desse trabalho incrível,
feito com muita paciência e responsabilidade !
Sua comissão de transporte
e segurança (APE): Denis
Saad, Christine Dec, Fabio
Ungaro, Patricia Levi e
Marcio Mendes. Eles têm
por missão identificar os
problemas ligados à
segurança e ao transporte
na escola e arredores. Não
hesitem em entrar em
contato com eles :
securite@apepasteur.org.br transport@apepasteur.org.br

Os 4 grandes projetos
da comissão

s

As quartas-feiras da
Maternelle
A iniciativa foi implantada no
começo de maio para melhorar a
recepção das crianças menores
visando a reduzir seu tempo de
espera dentro dos ônibus durante
a saída das quartas-feiras ao meiodia. Os pequenos ficam a cargo
das assistentes de transporte
escolar no pátio do maternal até
12h05, hora em que entram nos
ônibus.

1- A comissão leva extremamente a sério
o projeto da rotatória na rua Diderot. Em agosto, houve uma
reunião no Ministério Público de São Paulo. Hoje aguardamos
que a administração do Hospital das Clínicas apresente um
projeto de arranjo de seu espaço em adequação com o nosso a
fim de passarmos à etapa seguinte.
2- Um treinamento pelo DETRAN será organizado para todos
os motoristas e suas assistentes no fim de janeiro de 2018, com
os temas segurança viária e acompanhamento de alunos. Esse
treinamento complementa as certificações em primeiros
socorros, segurança viária e auxílio a pessoas com deficiência,
que os motoristas fazem a cada três anos.
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3- Todos os ônibus do transporte escolar serão
equipados com um GPS em 2018 com um
aplicativo para os pais. Vocês poderão
acompanhar em tempo real o trajeto dos
ô n i b u s . ( A d a t a s e r á c o n fi r m a d a
posteriormente).
4- Uniformes e crachás para todos os
motoristas: mais segurança e melhor identificação.

“Em 1980, era o pai do Alemão
que vinha me buscar com sua
Kombi cor de chocolate. Nós não
éramos muitos. A bordo não havia
filme, nem cinto de segurança,
nem mesmo monitora. Ele ligava
o noticiário do rádio no volume
máximo pois era um pouco surdo.
Depois vieram os enormes ônibus
da companhia Cocatur que
transportavam pelo menos 60
alunos no meu bairro. Isso levava
uma eternidade! Quase sempre
eu dormia com meu “discman”
nos ouvidos.
Desde então, muitas mudanças,
hoje os motoristas se organizaram
em cooperativa, compraram
ônibus de tamanho médio que
passam em qualquer lugar,
equipados com televisão, para
grande alegria dos pequenos, e
todos são acompanhados de
monitoras!”

Relato do Pablo,
9 anos
“No ônibus, só tinha música para
os maiores, então mamãe me
aconselhou a fazer um abaixoassinado. E funcionou! Agora é
um dia de
música para os
grandes e um
d i a d e fi l m e
para nós!”

Um dia ultra cronometrado a
bordo do ônibus n°18 de Nivaldo
Nivaldo sai de casa todas as manhãs às
4h, para chegar à escola às 5h20. É esse
momento que ele escolhe para limpar e
polir seu ônibus, o n°18.
6h15- Bruna, sua assistente, chega e
eles partem para Moema às 6h20. Vinte
alunos na ida, isto é, 13 paradas
diferentes e outros tantos imprevistos a
cada vez. Hoje, é a mãe de Bruno:
“Bruno não volta com você, ele vai
brincar hoje à tarde na casa de um
colega. Sim, sim, eu fiz um bilhete no
caderno. Obrigada!”
E um post-it em um canto da cabeça,
um! Mas um post-it muito importante.
7h40- Chegada à escola, Bruna pega
p e l a m ã o o s t rê s a l u n i n h o s d a
Maternelle e os leva um por um até a
classe.
8h30- Hoje as Moyennes Sections vão
visitar o Aquarium e o ônibus de
Nivaldo faz parte da saída. Retorno à
escola às 11h30. Nossa! Uma criança esqueceu o casaco no
ônibus!
14h15- Bruna chega ao pátio da maternelle para pegar as
crianças. Primeira partida às 14h30, foram os alunos do CP que
saíram um pouco atrasados hoje.
15h- Retorno à escola, está chovendo canivetes, que trânsito!
Telefonema “Bom dia, um colega de Paul vem dormir em casa
sexta-feira, será que ele também pode vir no ônibus?”
16h10- Segunda partida. Francamente a chuva só faz piorar as
coisas.
17h15- Chegada à escola bem na hora da hora da saída dos
alunos do collège e do lycée.
18h30- Volta à escola, mais uma vez tudo correu bem!
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