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Áreas de embarque e desembarque de alunos

Normas de utilização
Campinas, 04 de fevereiro de 2021

Prezados(as),

Visando à proteção e à segurança da comunidade escolar, especialmente dos nossos alunos,
gostaríamos de orientá-los quanto à utilização das áreas internas para embarque e desembarque
rápido de alunos (drive).

Nos horários de pico, entrada e saída de alunos, o fluxo de carros torna-se naturalmente mais intenso.
Por essa razão, é importante que as famílias mantenham o respeito pela utilização dos espaços
públicos e de uso coletivo, bem como o respeito com os funcionários e prestadores de serviço do
Colégio, com os demais pais e responsáveis da nossa comunidade escolar e, também, com os
moradores do entorno.

O Colégio está avaliando soluções que possam melhorar o trânsito nos horários de maior movimento,
que duram de 10 a 15 minutos. No entanto, o volume concentrado de veículos continuará a exigir
paciência, cautela, educação e respeito, para que a convivência, em nossa comunidade escolar,
seja harmoniosa.

Uma solicitação importante para melhorar a fluidez do trânsito é a família utilizar apenas uma
portaria para embarque e desembarque quando tem mais de um filho em diferentes níveis. As
portarias estão liberadas independente do segmento.

Os drives das portarias são EXCLUSIVAMENTE para embarque e desembarque RÁPIDOS de alunos
e não devem ser utilizados para PARAR por mais de 2 minutos ou estacionar. Para agilizar o trânsito,
o ideal é que o motorista não desça do carro!

Os motoristas que desejarem estacionar o carro para acompanhar os filhos até a portaria, devem
utilizar as vagas demarcadas nas vias públicas ou um dos estacionamentos disponibilizados pelo
Colégio:

● Área de acesso à portaria administrativa (esquina da rua Cecília Feres Zogbi com a Salomão
Mussi);

● Estacionamento na esquina das ruas Cecília Feres Zogbi e Salomão Mussi;
● Novo estacionamento próximo à portaria 2 (Rua Cecília Feres Zogbi).

Os veículos que pararem ou estacionarem nos drives (áreas de embarque e desembarque) por mais
de 2 minutos serão identificados e o associado será advertido, podendo, inclusive, receber uma
punição pecuniária de acordo com o Estatuto da Mantenedora SIL - Sociedade de Instrução e Leitura.
Clique aqui para ver todas as regras de utilização dos drives.

Contamos com a colaboração de todos, visando sempre a uma convivência harmoniosa entre os
associados, reforçando nossos valores, em especial:

● Coletividade: saber identificar e avaliar os impactos das decisões sobre o coletivo, atuando
para fortalecer o bem comum sobre o individual;

● Respeito: Tratar o outro como gostaria de ser tratado, respeitando as opiniões ou
características pessoais mesmo que diferentes das suas;

● Responsabilidade: assumir os direitos e deveres como cidadãos nos âmbitos escolar, familiar
e social.

Atenciosamente,

Gerência Administrativa e Financeira
Diretoria Pedagógica
Diretoria Executiva da SIL
Conselho Deliberativo da SIL

https://www.riobranco.org.br/pdf/2019_normas_transito_RB.pdf

