
b) Saída
O portão, da rua Baronesa do Gravataí, 165 será aberto às 17h20min para que os pais entrem e aguardem no pátio, o sinal e, 
assim possam retirar seus filhos às 17h30min.
No término das aulas, às 17h30min, as crianças da Ed. Infantil ao 5ºano deverão ser encaminhadas:
- Família Responsável
- Transporte Escolar
- Turno Inverso - famílias que contratam esse serviço
- Atividades extracurriculares - também contratadas pela família ou aguardarão o comparecimento do responsável na primeira 
  sala à esquerda no térreo do ginásio em eventuais atrasos.

Há tolerância de 15 minutos para famílias retirarem a criança da Escola após o término da aula.
Saídas antecipadas devem ser avisadas previamente via agenda do estudante.
Os professores encerram seu trabalho no mesmo horário que os estudantes, portanto procure respeitar os horários da saída.
 

4- Enquanto pais e/ou estudantes aguardam a abertura do portão
Visando a organização e a segurança de todos, solicitamos a colaboração das famílias:

- Orientar as crianças a não ficarem no meio da rua ou atravessando-a. Não as deixe sentar no cordão da calçada, pois poderá
  tornar-se um hábito e os carros precisam estacionar.

- Deixem o portão livre para a entrada dos estudantes.

- Pais que vem de carro: lembre-se que existe limite de velocidade próximo à escola. É preciso muita atenção para não colocar em 
  risco a segurança de todos. Evitem parar em fila dupla para entregarem ou pegarem seus filhos.

- Lembramos que todas as terças-feiras, no início da tarde, realizamos uma reflexão no pátio, com os estudantes. Esse momento  é
  estendido às famílias. Nos demais dias da semana as crianças são entregues no portão e encaminhadas para as atividades peda-
  gógicas.

 5- Autorização para saída

Por medida de segurança, solicitamos que formalizem na agenda a autorização quando outras pessoas buscarem seus filhos,
caso ele vá sair da escola de outra forma que não o habitual, indicando o nome do responsável que virá buscá-lo.
Se ele estiver autorizado a sair sozinho, isso também deve ser oficializado na agenda por escrito.

Contamos com a colaboração de todos
Equipe diretiva

Educação Infantil / Ensino Fundamental / Turno Inverso

Supervisão
Pedagógica

Circ. 08/2019/SP

Porto Alegre, 07 de maio de 2019.

Prezadas Famílias
Pedimos a sua colaboração para que os momentos de entrada e saída dos estudantes sejam organizados, seguros e breves

Esta circular tem por objetivo retomar/esclarecer procedimentos que, se seguidos por nossa comunidade escolar,  permitirão
que todos tenham uma convivência harmoniosa.

- Portaria e recepção da Rua Cônego Marcelino, 107:                     07h às 18h
- Turno Inverso:                                                                                    07h30min às 13h30min
- Portão da Rua Baronesa do Gravataí, 165:                                     abertura às 12h50min para entrada e 17h20min para saída

 
2- Horários das aulas
  - Educação Infantil:            13h30min às 17h30min
  - Ensino  Fundamental I     13h30min às 17h30min
  - Ensino Fundamental II     13h10min às 17h40min

3- Orientações
    a) Entrada:

- Solicitamos especial atenção nos horários  de entrada, pois os atrasos interferem negativamente na rotina dos estudantes,
  dos professores e da escola.

- A tolerância de atraso para o Ensino Fundamental II é de 10 minutos após bater o sinal. O estudante que se atrasar, além da
  tolerância, ficará aguardando o próximo período junto a Coordenação de Turno e será registrado o atraso na agenda.

- Entrada dos estudantes antes do horário: o horário de trabalho dos professores é o mesmo dos estudantes, dessa forma não
   há possibilidade de antecipar demasiadamente a entrada.    

1- Horários
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