
Comunicado 109/2021
Reorganização da entrada e saída dos alunos

Campinas, 09 de setembro de 2021

Prezados alunos e familiares,

Esperamos que todos estejam bem e com saúde.

Com a retomada das aulas presenciais para todos os segmentos, houve um aumento
significativo na circulação de alunos e famílias na escola e em seu entorno, impactando,
consequentemente, o trânsito.

Com o objetivo de facilitar todo esse fluxo de alunos e famílias, estamos implementando
algumas medidas para melhorar a circulação interna e o trânsito no entorno da escola,
abrindo a possibilidade das famílias poderem adequar a entrada e saída dos filhos às suas
necessidades.

A pandemia ainda não acabou e a possibilidade de contaminação por Covid-19 é real! Os
protocolos continuam os mesmos na maioria dos aspectos, como o uso de máscara,
distanciamento social, ambientes ventilados e hábitos de higiene pessoal. Será fundamental
a cooperação e a responsabilidade compartilhada de todos os envolvidos para que o
ambiente mantenha-se seguro e saudável. A vida em sociedade exige respeito às regras
comuns. Reforçamos a importância de serem respeitadas as organizações das portarias e
as orientações dos nossos funcionários, que estão apenas cumprindo com suas
responsabilidades.

1. A partir do dia 13/09, as portarias 1 e 2 estarão liberadas para entrada e saída
de alunos, independentemente da série e segmento, conforme a necessidade e
opção da família.

○ Solicitamos aos pais do EF-2 ao EF-5 (2º ao 5º ano) que utilizem
preferencialmente a Portaria 1. Nessa portaria, vamos manter a organização
atual de chamar os alunos pelo nome.

○ De acordo com os protocolos sanitários em vigor, os pais e responsáveis
devem restringir o acesso apenas às portarias e devem permanecer somente
o tempo necessário para encontrar o filho. Solicitamos que não permaneçam
nos corredores ou em frente à portaria para que não prejudiquem a circulação
das pessoas nem provoquem aglomeração.

○ Solicitamos, ainda, que os animais de estimação sejam mantidos longe das
portarias. Embora sejam animais domésticos, não podem permanecer no
ambiente escolar.

○ O estacionamento das Vans de transporte escolar é exclusivo para esses
veículos e não deve ser utilizado por pais ou responsáveis.

2. Portaria Educação Infantil

Os alunos da Educação Infantil e 1º ano devem utilizar, exclusivamente, essa
portaria para entrada e saída. Para esse segmento, não há mudanças nas
orientações.



3. Portaria 1 - Rua Antônio Zaine

Ensino Fundamental I

○ Na entrada, não haverá mudanças, exceto pelo fato dos alunos do EFII e EM
também poderem utilizar essa portaria.

○ Na saída do EF-3 ao EF-5 (3º ao 5º ano), manteremos a organização atual
com os alunos sendo chamados conforme a chegada dos responsáveis.

○ Na saída do EF-2 (2º ano), manteremos a organização atual. Os
responsáveis devem retirá-los no portão intermediário.

Ensino Fundamental II e Ensino Médio

○ Na entrada, não haverá mudanças, exceto pelo fato dos alunos do EFII e EM
poderem utilizar essa portaria. No período matutino, os portões são abertos
às 6h30. Já o portão intermediário, para acesso às salas de aula, abre às 7
horas.

○ Na saída, os alunos do EFII e EM que utilizarem a Portaria 1 devem sair pela
rampa que passa ao lado da jabuticabeira.

4. Portaria 2 - Rua Cecília Feres Zogbi

Ensino Fundamental I, II e Médio

● Na entrada, não haverá mudanças, exceto pelo fato dos alunos do EF-2 ao
EF-5 (2º ao 5º ano) poderem utilizar essa portaria.

● Na saída, não teremos esquema para chamar os alunos do EF I. Essa
organização está disponível apenas na Portaria 1.

● No período matutino, os portões são abertos às 7 horas. Quem tiver
necessidade de deixar o filho mais cedo deve utilizar a Portaria 1, que abre às
6h30.

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos e nos colocamos à disposição para
eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica


