
CIRCULAR Nº 02/22
Assunto: SAÍDA DOS ESTUDANTES
Público-alvo: Responsáveis pelos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
Data de envio: 22/02/2022

Estimados responsáveis!

É de conhecimento dos senhores que, desde o primeiro dia de aula, estamos buscando
alternativas para qualificar ainda mais a dinâmica do horário de saída das crianças, favorecendo,
também, para uma maior fluidez no trânsito. Temos sido incansáveis nessa avaliação diária e
estamos comprometidos em oferecer cada vez mais dinamismo a esse momento.

Assim, tendo em vista o aumento expressivo do número de estudantes nos Anos Iniciais e
considerando a preocupação que o Colégio tem em propiciar um horário de saída mais tranquilo às
famílias, reorganizamos nossa dinâmica de horários e acessos em algumas séries. Seguem os fluxos
de cada série:

● Educação Infantil: os responsáveis seguem buscando os filhos nas salas de aula. A
entrada e a saída do turno da tarde se darão pelo acesso 5. O horário de saída foi antecipado
para às 17h25min, horário em que o acesso será aberto. Pela manhã, não houve alterações.
● 1º ano do Ensino Fundamental: os responsáveis passarão a buscar os estudantes no
pátio do colégio, às 11h45min (pela manhã) e às 17h25min (pela tarde). Essa retirada das
crianças se dará pelo acesso 2 (lateral da Capela), e não mais pelo acesso 3.
● 2º ano do Ensino Fundamental: a saída ocorre pelo acesso 3, às 17h25min. Os
responsáveis aguardam na fila indicada, para que informem o nome da criança a ser
chamada pelo microfone.  Pela manhã, não houve alterações.
● 3º e 4º ano do Ensino Fundamental: a saída seguirá ocorrendo pelo acesso 3, às
17h40min. Os responsáveis aguardam na fila indicada, para que informem o nome da
criança a ser chamada pelo microfone.  Pela manhã, não houve alterações.
● 5º ano do Ensino Fundamental: a saída seguirá ocorrendo pelo acesso 2, às
17h45min. Pela manhã, não houve alterações.

Reiteramos que esses horários devem ser observados e seguidos, contribuindo, assim, para o
bom andamento do todo. O bem estar coletivo, neste momento, só vai ser alcançado com a
contribuição de todos nós.

Pedido especial aos pais/responsáveis da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental:
solicitamos não conversar com as professoras no horário de buscar as crianças. Neste horário,
a professora precisa manter plena atenção aos estudantes. As professoras titulares têm o maior
prazer em conversar com os pais, mas devem fazê-lo nos horários de atendimento, que podem ser
agendados, via e-mail, com a professora. Assim, as crianças permanecerão seguras e cuidadas, e os
pais/responsáveis poderão receber também toda a atenção merecida, durante o horário de
atendimento individual com a professora.



IMPORTANTE: ESSA ORGANIZAÇÃO PASSA A VIGORAR A PARTIR DE
AMANHÃ, DIA 23/02/2022.

Estamos certos de que, com o auxílio de todos, poderemos tornar ainda mais tranquilo o
momento da saída do Colégio. Contamos com o apoio de todos!

Atenciosamente,
Irmã Jane Segaspini

Diretora


