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Garanhuns, 27 de junho de 2019. 

COMUNICAÇÃO 
ESCOLA-FAMÍLIA 
ASSUNTO: Circulação de pessoas e automóveis nos horários de entrada e saída dos alunos 

 

Prezados Pais ou Responsáveis por estudantes da Educação Infantil ao 5º Ano do Ens. Fundamental 

Com o objetivo de melhorar o fluxo e segurança de pessoas e veículos na área interna do Colégio, o 

informamos a nova dinâmica de acesso às dependências - no contexto da Educação Infantil, 1º ao 5º Ano do 

Ensino Fundamental - organizando a circulação de pessoas e de carros na entrada e saída do colégio. Para isso, 

é necessário que leiam com atenção as informações a seguir, pois elas garantirão o bom funcionamento nesses 

horários e beneficiarão todas as famílias e as pessoas que transitam pelo Colégio. 

1. Organização do trânsito na chegada e na saída dos alunos – Entrada pelos portões 1, 2 ou 8  e saída pelo 
Portão 8, 2 ou 5.    

2. Mapa com as indicações dos portões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada e saída: Ed. Infantil e 
Fundamental (1º ao 5º Ano). 

Entrada Exclusiva: Centro de 
Convivência. 

Entrada e saída: 6º ao 8º Ano 
(Manhã) 

Saída e entrada de 
pedestres. 

Entrada e saída geral: 

portão principal. 

Entrada e saída: Ed. Infantil e 

Fundamental (1º ao 5º Ano) 

Entrada e saída: cancela 
próximo à Praça da Bíblia. 

http://www.colegio15.com.br/


3. Entradas após o fechamento dos portões:   

 Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) - A entrada, após às 8h, ocorrerá pelo 

Portão 2. Os pais poderão usar o estacionamento do colégio e conduzir o(a) seu(a) filho(a) para a sua respectiva 

área. 

 Familiares ou responsáveis não reconhecidos pelos funcionários de segurança - Após o horário das 8h, 

familiares ou responsáveis não reconhecidos pelos funcionários de segurança deverão fornecer dados pessoais 

para terem acesso às dependências do Colégio. O acesso será feito com o devido acompanhamento.  Esta ação 

está em conformidade com a Lei nº 14.617 de 10 de abril de 2012, segundo a qual as escolas estão “proibidas 

de permitir a entrada e circulação de pessoas alheias ao âmbito escolar durante os turnos de aula  e em seus 

intervalos, sem a devida identificação e acompanhamento de funcionário da instituição de ensino.” 

4. Instalação de novas cancelas e cadastro de veículo 

Em breve, teremos mais instalações de cancelas. Para o devido funcionamento destas, será necessário o 

cadastramento de veículos para recebimento de dispositivo que gerará o acesso à área do Colégio. Informações 

mais detalhadas serão fornecidas a posteriori.   
 

Reiteramos que nossa intenção não é causar transtornos aos familiares e, sim, zelar pela segurança de nossos 

alunos. Portanto, é de suma importância que as orientações sejam respeitadas. 

Desde já, agradecemos pela compreensão. Contamos com a colaboração de todos, como também nos 

colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

 

Rev. Eudes Oliveira 
DIRETOR 

 


