
 

Porto Alegre, 05 de outubro de 2021 

COMUNICADO 123/2021. 

Assunto: Cadastramento Go Home – Educação Infantil ao 2º ano do EFI 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Solicitamos o comparecimento dos pais ou responsáveis legais dos alunos na secretaria da escola 

no período de 06/10/2021 à 24/10/2021 para retirada do cartão ou tag Go Home, bem como o 

cadastramento biométrico.  

Excepcionalmente no domingo, dia 24/10, a secretaria estará aberta para atendimento das 09 às 16h. 

 A partir do dia 03/11/2021 o acesso dos alunos nas dependências da escola será através de catracas 

eletrônicas. Para acessar, o aluno utilizará a carteirinha de estudante.  

Na saída de cada período os pais e responsáveis farão a chamada do aluno da seguinte forma:  

Nos Totens disponíveis nos portões do Ensino Infantil e Fundamental - Registro através do 

cartão Go Home ou biometria para anunciar sua chegada nas telas eletrônicas.  

Na Antena do portão Veicular Geral - Registro através da tag veicular fixada no para-brisa do 

veículo para anunciar sua chegada nas telas eletrônicas.  

Será disponibilizado um cartão ou uma tag veicular por aluno. Cartões adicionais (avô, tio, etc) 

poderão ser disponibilizados ao custo de R$ 10,00/cada e tags veiculares ao custo de R$ 15,00/cada.  

Com o novo sistema Go Home, aumentaremos a segurança através do registro de entrada e saída 

dos alunos e dos pais e responsáveis ao chegarem na escola. Os alunos com restrição de saída 

serão liberados nas catracas mediante o registro dos pais/responsáveis na escola. A automatização 

da chamada contribuirá para maior agilidade na saída, principalmente das filas veiculares.  

Estamos implementando o uso do sistema Go Home primeiramente para as turmas de Educação 

Infantil ao 2º Ano do EFI. Para as demais turmas o sistema será implementado posteriormente e de 

forma gradual. 

Dúvidas gerais, poderão ser esclarecidas no dia do cadastramento.  

 

Direção Escolar                                                                     

 

 

 


