
Registro para Privilégio de Ônibus  
 
Shrewsbury Public Schools está adotando um novo processo de registro de privilégio de ônibus por meio do Power School 
Parent Portal (Portal para os Pais de PowerSchool). Neste ano, o Distrito não irá mais exigir passes de ônibus impressos. Em 
vez disso, serão usadas listas de alunos e auditorias para verificar se os alunos podem andar de ônibus. Por isso, o Distrito está 
usando o termo "privilégio de ônibus" ("bus privilege") em vez de "passe de ônibus". Estas mudanças incluem: 

 
• Passes de Ônibus não serão gerados ou enviados por email; em vez disso, os motoristas e as escolas irão verificar 

os alunos e auditorias aleatórias serão realizadas. 
• O custo ainda é de $250 por aluno, com um Limite Familiar de $500 e uma Taxa de Atraso de $50 por aluno com um 

limite familiar de $600 após o 1º de junho. 
• Alunos com direito a almoço gratuito e reduzido também terão direito a transporte gratuito, desde que todos os 

formulários necessários sejam aprovados. 
• Devoloções serão feitas se o pedido for recebido antes do primeiro dia de aulas, e uma taxa de processamento de 

$25 por aluno será descontada para o pedido. 
• O processo de registro dos alunos será feito on-line, por meio do Portal para os Pais de PowerSchool. 
• Os pais/responsáveis terão acesso às informações sobre percursos no final de agosto, acessando o Portal para Pais 

PowerSchool. 
• Alunos de escolas particulares e de técnicas NÃO irão se registrar pelo Portal para Pais de PowerSchool. Em vez 

disso, eles preencherão um formulário de registro publicado em nosso site. 
• Se for necessário pagamento, aceitamos apenas cheques ou ordens de pagamento (money orders) e NÃO 

usaremos um sistema de pagamento online. Isso evita taxas adicionais cobradas pelo pagamento online. 
 
Após atualizar a conta PowerSchool, o processo de registro para o privilégio de ônibus tem duas etapas: (1) cadastrar-se para o 
direito a ônibus no Portal para Pais de PowerSchool, e (2) enviar um cheque (se for o caso) junto com a página de confirmação 
impressa. Observe que é preciso realizar as etapas no outro lado desta página para poder acessar o Portal para Pais de 
PowerSchool. 

 
1. Para começar, acesse https://ps.shrewsbury.k12.m a.us  

 
2. Faça login com as informações de conta que você criou usando as instruções no outro lado desta página. Observe 

que, abaixo do logotipo PowerSchool, há uma opção que mostra o aluno cujas informações estão sendo exibidas. É 
preciso repetir o processo de registro do privilégio de ônibus para cada aluno separadamente. 

 
3. Clique no botão (Privilégio de Ônibus) "Bus Privileges" na área superior direita da tela. 

 
4. Se você estiver solicitando o privilégio de ônib us, marque a primeira caixa de seleção ao lado de 

(Solicitação de Privilégio de Ônibus) "Bus Privileg e Request".  
 

5. Preencha as demais informações na tela como solicitado. Quando concluir, clique no botão (Enviar Registro) "Submit 
Registration". 

 
6. Você será levado a uma tela de confirmação na qual pode verificar as informações inseridas. Se você não  precisar 

fazer um pagamento, poderá imprimir a confirmação p ara seu registro, mas não precisa enviá-la. No enta nto, 
se você precisar pagar pelo direito a ônibus,  precisará imprimir a página de confirmação e inclu í-la com o seu 
cheque ou ordem de pagamento nominal a "Shrewsbury Public Schools" e enviar para:  

Shrewsbury Public Schools 
Attn: Bus Registration 
100 Maple Avenue 
Shrewsbury, MA 01545 
OBS: Se você não tiver uma impressora, anote numa folha de papel o ID e nome do aluno, mostrados 
na tela de confirmação, e inclua com o cheque ou ordem de pagamento. 

 
Esperamos que esse processo seja simples e eficiente para você. Consulte também a seção de transporte de nosso site para 
informações adicionais. Se você tiver problemas ao registrar no Portal para Pais de PowerSchool, envie um email para 
busreg@shrewsbury.k12.ma.us. Há computadores disponíveis no salão do Departamento das Escolas em Town Hall, se 
necessário. Agradecemos sua participação e cooperação. 
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