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EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 26/7/2018
Senhores Pais e/ou responsáveis,
FIQUEM DE

!

A partir do dia 1o de agosto (quarta-feira), o acesso ao Infantil, Colégio das Irmãs, pelo SISTEMA
“DRIVE-THRU”, será pela rua Coelho Rodrigues, entrada logo depois da CLÍNICA ENDOGRAFOS. Os
horários de funcionamento do “DRIVE-THRU”, de segunda-feira a sexta-feira, permanecerão os mesmos: das
6h30min às 7h30min (chegada); e das11h30min às 12h30min (saída), turno da manhã; das 13h às 13h30min
(chegada) e das 17h30min às 18h30min (saída), turno da tarde. Os(as) pais(mães) que chegarem depois das
7h30min (turno matutino) e depois das 13h30min (turno vespertino) terão acesso à escola pela entrada
principal, rua Dr. Area Leão, 172, centro.
O acesso pelo SISTEMA DRIVE só será permitido se o responsável pela criança estiver com o
cartão de autorização do responsável. Portanto, no caso de esquecimento e/ou perda do cartão, o acesso
(chegada e saída) deve ser pela portaria principal, mediante apresentação de documento de identificação (com
foto). Por favor, não insistam em contrário! Colaborem para manter a segurança de seu(sua) filho(a) em
nossas dependências! Em caso de perda do cartão do responsável, avisem imediatamente ao Colégio e
solicitem a segunda via.
Ao entrar no “DRIVE-THRU”, o veículo deverá passar obrigatoriamente pelo portão da rua Coelho
Rodrigues, acompanhar o fluxo de veículos, reduzir a velocidade (máxima 10 km/h). Não serão permitidas
ultrapassagens (veículos e pedestres) dentro do corredor de acesso à plataforma de embarque e
desembarque. Para que o desembarque ocorra com mais agilidade e, principalmente, segurança, a criança
deverá estar sentada, preferencialmente, no banco traseiro e do lado direito do veículo (lado da calçada do
“DRIVE”). Convém, pois, manter todo o material escolar no banco traseiro do veículo, junto à criança, a fim de
evitar a abertura de porta-malas e outros inconvenientes que possam tornar moroso o desembarque.
Após o desembarque/embarque do(a) aluno(a), sigam imediatamente o fluxo de veículos para a
saída do “DRIVE”, liberando as vagas para os veículos seguintes.
Para agilizar a operacionalização (desembarque/embarque da criança), solicitamos aos(às)
senhores(as) o cumprimento dos aspectos elencados. Os combinados em família, certamente, agilizarão esse
momento e facilitarão o trabalho de todos os envolvidos nessa operação de chegada e saída. Todos nós
podemos colaborar no sentido de tornar tranquilo e, sobretudo, seguro o desembarque e embarque das
crianças usuárias do sistema “DRIVE”.
Contamos com o apoio e a colaboração dos(das) senhores(ras) pais(mães).
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

