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Em 04.02.2019.

Senhores Pais/responsáveis,
Nossa parceria pela segurança e conforto dos saviestudantes demanda frequente
interlocução para que se evitem ou minimizem quaisquer aborrecimentos.
Como sabem os senhores, o sistema de acesso ao Colégio mediante cartão ou
biometria apresenta modalidades diversas, que ora procuramos melhor esclarecer:
1. Restrita:
Definida para as séries desde a Educação Infantil até o 6o Ano Fundamental. Pode
ser alterada para Irrestrita por solicitação dos pais. Para essa modificação,
recomendamos a assinatura de um termo de responsabilidade, pelo contratante, que
assume os riscos pertinentes à idade;
 Entrada livre (sem bloqueio);
 Saída:
 Status bloqueado de forma permanente;
 Desbloqueio é feito pelo acompanhante cadastrado, após o registro de sua
saída, com uma duração de 2 minutos;
 O desbloqueio também poderá ser feito pelo sistema Sacas. Essa intervenção
deverá ser feita pelo porteiro, secretaria ou pelo próprio coordenador.
2. Irrestrita:
Todos os alunos do 7o Ano do Ensino Fundamental até o 3o Ano do Ensino Médio.
Pode ser alterada para restrita por solicitação do contratante;
 Entrada livre (sem bloqueio);
 Saída:
 Status bloqueado durante o horário de aula até 10 minutos antes da última
aula;
 Fora do horário de aula, totalmente desbloqueada;
 O desbloqueio durante o horário de aula, também poderá ser feito pelo sistema
Sacas. Essa intervenção deverá ser feita pelo porteiro, secretaria ou pelo
próprio coordenador.
É importante ressaltar que o pai e/ou responsável que ainda não cadastrou a biometria
deve dirigir-se à secretaria para efetuar o procedimento e, se necessário, atualizar e-mail para
recebimento de mensagens referentes à entrada e saída dos(as) alunos(as).
Dada a necessidade de adaptação a essa sistemática, julgamos oportuno fixar o dia
06 de fevereiro de 2019 para o início do pleno funcionamento desse sistema.
Confiantes no indispensável apoio e adesão dos senhores, subscrevemo-nos com
apreço.
Atenciosamente,
______________________________________
Diretora do CSCJ

