CIRCULAR 2 /2018 - PROCEDIMENTOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE
– Período da Tarde
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio - Data: 31/01/2018

Senhores pais,
Com intuito e a preocupação de melhorar a cada dia, a equipe gestora do colégio SER, preparou algumas orientações
para que o embarque e o desembarque dos alunos aconteça de forma rápida e mais organizada possível:
●

Há funcionários para receber os alunos do período da tarde a partir das 12h30 da tarde;

●

Saída das crianças da Educação Infantil – pontualmente às 17h30, das crianças do Fundamental I às 17h40. Portanto
não chegue antes destes horários, pois são os alunos que devem aguardar os pais e não o contrário;

●

Pais de filhos que estudam em ciclos diferentes, devem buscá-los no horário de saída do filho mais velho;

●

Respeite a sinalização e siga as orientações dos funcionários do colégio responsáveis pela entrada e saída, pois eles têm
a visão do todo e estão se comunicando via rádio para garantir a fluidez dos veículos;

●

Ao se aproximar do momento do embarque/desembarque, lembre-se de destravar as portas do veículo;

●

O aluno que utiliza transporte escolar, deverá ter o nome do transportador anotado em lugar visível;

●

NÃO SAIA DO VEÍCULO. Aguarde para que um profissional retire ou coloque as crianças no carro em segurança;

●

Não desligue o carro, pois a via de acesso ao colégio é apenas para um rápido embarque e desembarque do aluno;

●

Evite a retirada de cadeirinhas ou materiais no porta-malas. Caso necessário, solicitamos que o condutor pare o
carro no estacionamento subterrâneo, para que a tarefa seja feita com mais tranquilidade;

●

O estacionamento subterrâneo do colégio, está com todas as vagas disponíveis para os pais que optarem por descer do
veículo para atendimento na secretaria ou algum atendimento previamente agendado;

●

É expressamente proibido estacionar nas vias de acesso ao colégio;

●

É proibido estacionar na faixa de pedestres em frente ao colégio;

●

Na Avenida Vida Nova, é EXPRESSAMENTE proibido fazer fila dupla e transitar na contramão, precisamos respeitar o
Código Nacional de Trânsito, pois estamos todos sujeitos à multas e às legislações que regulamentam o trânsito da
cidade;

●

Oriente seu filho que vai embora sozinho, a não ficar na frente do colégio após o horário de saída;

●

Se desejar conversar com a coordenação ou secretaria, ligue na escola e solicite agendamento.

Contamos com a colaboração de todos.
Atenciosamente,
Equipe Gestora
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