Tubarão, 10 de maio de 2018.
Senhores Pais e/ou Responsáveis,

O Colégio São José está, constantemente, buscando alternativas para aumentar a qualidade de seu
atendimento em prol da comunidade escolar.
É necessário que vocês - pais - fiquem atentos a algumas mudanças que já foram realizadas e outras que ainda
acontecerão no colégio para otimizar aspectos extremamente importantes em nossa rotina escolar.

1ª Mudança – Alteração do processo de entrada dos alunos na escola.

JÁ REALIZADA!

* Quanto à entrada dos alunos no colégio: mudamos o horário de abertura das portas internas
da escola para às 13h15min, a fim de que todos os alunos se encaminhem diretamente as suas
respectivas salas de aula. O horário do início das aulas permanece o mesmo: 13h25min.

Objetivos da medida:
* Priorizar a segurança dos alunos.
* Diminuir o fluxo de pessoas em áreas de acesso e/ou circulação da escola, evitando, ao máximo, contratempos
indesejáveis; tendo como exemplo: pequenos acidentes que aconteciam em função da correria das crianças no pátio
central.
*Contribuir para maior fluidez do trânsito e das vagas de estacionamento, já que os pais não precisam mais aguardar
até às 13h30min para deixar as crianças em suas salas de aula.

2ª Mudança – Alteração do processo de saída dos alunos da escola.

DIA 14 de MAIO

*Quanto ao horário da saída dos alunos no colégio: todas as professoras do 2º ao 6º Ano D
encaminharão seus alunos a uma área coberta, que foi recentemente construída na lateral da
escola, para concentrá-los e mantê-los em segurança até a chegada dos pais.
Objetivos da medida:
* Garantir maior segurança para os alunos.
* Concentrar os alunos em um único local facilitando localizá-los na hora da saída.
* Agilizar - para os pais - o processo de buscar os filhos na escola, evitando procurá-los pelos diversos ambientes do
colégio.
*Contribuir para melhor mobilidade no trânsito em torno da escola.
* Tornar mais ágil a liberação de vagas do estacionamento.

Sabemos que toda mudança exige adaptações e gera alguns transtornos em nossa rotina, porém, para nós, a
segurança dos alunos será sempre prioridade. Pedimos total compreensão dos senhores, como também muita
paciência, colaboração e apoio nesse sentido. Ao implantarmos novas medidas, seguiremos observando, avaliando,
levantando pontos positivos e negativos a fim de aprimorarmos o processo. Sendo assim, ao longo do tempo, novas
alterações poderão surgir.

Atenção para as novas recomendações:
1º A partir do dia 14 de maio, os pais do 2º ao 6º Ano D NÃO precisarão adentrar no interior da escola para
buscarem seus filhos. Eles os aguardarão na nova área coberta ao lado da guarita.

2º

Chegando ao local, solicitem à funcionária presente que anuncie, por meio do sistema de som, o nome e

sobrenome da criança para que a mesma venha rapidamente ao seu encontro. Esse procedimento também deverá
ser seguido pelos pais que usarem o estacionamento apenas para o embarque do(a) aluno(a).

3º Os monitores dos transportes escolares também devem ir até a área coberta para buscarem seus clientes.
4º

Segundo as normas de trânsito, é proibido estacionar ou parar na faixa de pedestres para embarque e

desembarque de alunos. Os pais deverão utilizar as áreas próprias para esse procedimento (observar as placas).

5º Será terminantemente proibido que pais estacionem seus carros no estacionamento da escola fora do horário de
embarque e desembarque. OBS.: para aqueles que, infelizmente, insistem em realizar esse procedimento - deixando
seu carro no estacionamento para efetuar compras ou outros compromissos - serão notificados, já que alguns não
compreendem que esse estacionamento é apenas para entrada e saída de forma breve.

6º Lembramos que o horário para buscar os filhos na escola deve ser respeitado. O descumprimento a esse horário
não traz benefícios à criança, ao contrário, provoca cansaço, agitação e até mesmo desentendimentos.

7º Lembramos ainda que a Cantina também não atenderá no final da aula.
8º Para os pais que buscam seus filhos pelo acesso da ED. INFANTIL, a princípio, o procedimento continuará o mesmo.
9º Após o sinal de saída, não será permitida a permanência de alunos no pátio central. Precisaremos da ajuda dos
pais no sentido de conscientizarem as crianças dos motivos pelos quais as mudanças se fizeram necessárias, inclusive
o não retorno ao pátio central. Nós adultos, temos consciência de que esse não é o horário e o local adequado para
brincarem.
Garantimos que toda e qualquer iniciativa da escola acerca de mudanças tem sempre como prioridade o bemestar e a segurança dos nossos alunos.
Contamos, desde já, com a atenção e apoio dos senhores e nos colocamos à disposição para qualquer
esclarecimento.

A Direção.

