Comunicado 003

06 de Março de 2020

"Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu amor dura para sempre.
1 Crônicas 16:34

Queridos pais e ou responsáveis,
As atividades escolares estão a todo vapor e se tornando uma rotina para os nossos alunos.
Podemos afirmar que a fase de adaptação já foi vencida e, com isto, alguns comportamentos
precisam ser eliminados para que o funcionamento de nosso colégio alcance o sucesso esperado
por todos.
Seguem algumas informações importantes e que necessitam de uma atenção especial dos
senhores, como podem observar abaixo:
1. ENTRADA DOS ALUNOS: a partir do dia 09/03 (segunda-feira) a entrada dos pais e/ou
responsáveis juntamente com os alunos não será mais permitida, (exceto os alunos da educação
infantil que ainda demonstrarem insegurança para entrarem sozinhos), pois o controle de entrada
e saída de pessoas estranhas acaba sendo facilitada diante do grande fluxo de pais e/ou
responsáveis entrando com os alunos.
Contamos com a compreensão de todos, pois o nosso objetivo é garantir a segurança total de
nossos alunos, os seus filhos.
2. UNIFORME ESCOLAR: conforme comunicado anterior, estaríamos no mês de março marcando
uma data para que todos os alunos estivessem devidamente uniformizados, então, a partir do dia
09/03, não será mais permitida a entrada dos alunos sem o uniforme completo (calça comprida,
blusa e tênis de cor escura).
Atenderemos somente as possíveis exceções que surgirem e que forem notificadas pelos pais e/ou
responsáveis.
3. ATRASOS: sabemos que atrasos constantes trazem prejuízos acadêmicos, certos disso,
estaremos também, a partir do dia 09/03, notificando aos pais e/ou responsáveis sobre esse item
que já estamos acompanhando e já identificamos os alunos que têm esta prática constante.
4. TRÂNSITO NA ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS: mais uma vez solicitamos que as leis de
trânsito sejam respeitas e que os carros não sejam estacionados em cima da faixa de pedestres e
no meio da pista, atrapalhando a passagem dos demais carros. Estamos buscando apoio junto aos
órgãos competentes para nos orientar em como proceder para que estes momentos de entrada e
saída sejam menos estressantes e que principalmente não venham ser motivo de futuros acidentes.
Atenciosamente,

À Direção

