
    Caxias do Sul, 22 de fevereiro de 2018. 

IMPORTANTE 

Senhores Pais/ Responsáveis. 

Estamos nos encaminhando para a terceira semana de aula. Pedimos a compreensão das famílias dos 

alunos do turno da tarde sobre a utilização do pátio de embarque e desembarque.   

No início da tarde, muitos pais ainda estão permanecendo no corredor da Educação Infantil ou Espaço 

Bárbara, aguardando a fila dos alunos passar. Entendemos que esse gesto é uma forma de zelo dos pais, porém 

dificulta a visão da professora, que neste momento dá a sua atenção exclusivamente para o nosso bem maior, a 

criança. Outro ponto, que também observamos, é que quanto maior for o tempo de permanência nessa espera, 

o local de movimentação de carros esgota a sua circulação, trazendo problemas de acesso para outras famílias. 

 Os casos de adaptação estão sendo atendidos. A orientadora Vânia poderá dar um suporte especial para 

essas situações específicas.  

Para melhor atendê-los, lembramos: 

Temos profissionais atendendo todos os locais. Não é permitido o acesso à pista e às salas de aula neste 

momento. A organização também faz parte da formação integral do aluno.  

Qualquer situação eventual ou entrega de materiais, dirigir-se à Recepção, que estará encaminhando ao 

setor responsável, após as movimentações de entrada e saída de alunos. 

Educação Infantil: 

Entrada: deixar a criança nas salas de espera entre 12h50min às 13h15min.  

Saída: buscar a criança na sala de aula entre 17h15min e 17h25min.  Após esse horário, oferecemos 

a Sala de Recreação como opção. 

 

1º ao 5º ano: 

Entrada: 1º ao 5º ano: deixar a criança na pista de corrida entre 12h50 às 13h15min. 

Saída: 1º ano: buscar a criança na pista de corrida a partir das 17h20min.  

             2º ao 5ºano: buscar a criança na pista de corrida a partir das 17h25min.  

Obs: Nesse horário os pais do 1º e 2º ano podem buscar os filhos dentro da pista de corrida.  

 

                                         À disposição, Coordenação de Curso. 


