
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020. 

 

Da: Coordenação Pedagógica. 

Para: Pais e/ou Responsáveis do Ensino Fundamental-Anos Iniciais 

Assunto: Organização de entrada e saída 

Estimados Responsáveis, 

 A escola é um espaço que proporciona ao seu estudante situações para serem vivenciadas por ele e que, futuramente, 

projetará para a sua vida adulta, em um âmbito mais amplo na sociedade. Sendo assim, é de grande importância que aprenda 

a lidar com o respeito às regras e combinados estabelecidos, pois estes colaboram para o bom funcionamento da rotina 

escolar e pleno convívio entre educandos, professores e demais profissionais da escola, além de ampliar esse aprendizado 

para diversas situações relacionadas a outros contextos fora do espaço escolar. 

 Nesse sentido, gostaríamos de contar com a compreensão dos responsáveis no que diz respeito ao cumprimento dos 

horários de entrada e saída, que são primordiais para o bom andamento da vida escolar. É de grande importância que as 

famílias se organizem a fim de favorecer a assiduidade e pontualidade do estudante. 

 O atraso na chegada à escola causa perdas pedagógicas, dificulta o agradável acolhimento que costumamos fazer no 

momento da entrada, além de gerar um certo desconforto aos nossos educandos. 

 Com relação aos horários de entrada e saída gostaríamos de reforçar os seguintes aspectos: 

 No Horário de Entrada: 

1. O portão abrirá, somente, a partir das 12h50 min; 

2. Fecharemos o portão às 13h15min. Esse é o tempo de tolerância para quem chegar atrasado; 

3. Os estudantes que chegarem após o tempo de tolerância serão advertidos com anotação na agenda; 

4. Na quarta advertência, os responsáveis serão chamados para uma reunião com a coordenação e/ou orientação. 

5. Deverão aguardar o toque do sinal, na quadra, sem a presença dos responsáveis. 

 No Horário da Saída: 

1. A liberação das turmas é às 17h30min e a partir de segunda-feira, dia 17/02, será pelas catracas, no corredor 

central, entre a escola e a igreja. O portão para a entrada dos responsáveis será a partir das 17h20; 

2. O tempo de tolerância máxima é até às 17h40min; 

3. Passado o tempo de tolerância máxima, os responsáveis serão chamados ao colégio; 

4. Em caso de chuva forte, a saída será nas salas de aula.  
 

Grata pela compreensão, 

Mônica Carvalho 

Coordenadora Pedagógica Ens.Fund-Anos Iniciais 

 

 


