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ASSUNTO: Trânsito de veículos e entrada de pedestres na área interna do Colégio Sagrada Família UM CONVITE À PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
Senhores Pais e/ou Responsáveis,
A cada dia percebemos mais e mais veículos no Colégio, tanto na entrada quanto na saída dos nossos alunos. Tendo em
vista essas alterações, sentimos a necessidade de fazer com que a área de circulação de veículos dentro da Instituição seja
segura e beneficie a todos. Neste sentido, solicitamos aos condutores de veículos que trafegam no local, especial atenção para o
seguinte:
1.

Dirija sempre devagar e com atenção, observando e respeitando as orientações dos porteiros do Colégio (entrada,
pé de coqueiro e saída);
2. A velocidade de trânsito máxima permitida, no trecho entre o portão de entrada e o portão de saída do Colégio é de
10km/h. Acima deste limite, aumenta o risco de atropelamento de pedestres;
3. Ao parar o veículo para que os passageiros possam descer do carro, estacione seu veículo apenas nas áreas
permitidas, deixando sempre livre a via principal de circulação (com
ao longo da via). Agindo assim, de
forma organizada, todos colaboram, preserva-se a segurança e evita-se o risco de congestionamento.
4. Muita atenção ao parar o veículo para embarque e desembarque - as crianças da Educação Infantil só serão
entregues aos pais e/ou responsáveis que estacionarem seus carros nas devidas vagas e descerem dos
seus veículos para, assim, buscarem as crianças na área colorida deste espaço educativo;
5. Proibido parar o veículo na FAIXA DO PEDESTRE – inclusive na nova faixa situada em frente ao portão do
parque da Educação Infantil que dá acesso ao prédio do Sagrada Ampliado.
6. Para segurança de todos, é indispensável a atenção, a colaboração e o respeito às orientações dentro e fora do
estacionamento, principalmente quanto à entrada e saída dos veículos e pedestres que utilizam a Rua 7 de
Setembro como acesso. No PORTÃO DE SAÍDA, observe atentamente a PASSAGEM DOS PEDESTRES para
evitar atropelamentos. Reduza a velocidade e siga as orientações dos porteiros ao fechar e abrir o sinal.
7. Sendo o estacionamento uma área exclusiva do Colégio, visando uma melhor comodidade e segurança para os
alunos, sua utilização será permitida apenas para circulação - com embarque e desembarque dos alunos - nos
horários de início e término das aulas;
8. Os veículos estão recebendo um “ADESIVO DO SAGRADA”, solicitamos que o mesmo seja colocado em lugar
visível do carro, permitindo, assim, a sua identificação. No caso de perda ou extravio, favor dirigir-se à recepção.
9. LEMBRETE: sempre que o condutor sair do veículo, favor observar se as janelas e portas estão devidamente
fechadas e chaveadas, respectivamente.
10. Solicitamos aos pais e / ou responsáveis pelos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 1 e do Sagrada
Ampliado que deixem seu filho no portão de entrada, aos cuidados da auxiliar que os receberá e os
despedirá no final do período. Haverá sempre um monitor no pátio interno circulando para acompanhar os
alunos. Tal espaço é apropriado para acolher apenas aos alunos, desta forma agradecemos a colaboração.
Os alunos serão acompanhados pelas respectivas professoras às salas, logo iniciando as atividades e
rotinas pedagógicas.
As providências acima estabelecidas têm como principal objetivo a segurança de todos que utilizam a área, em especial
dos nossos alunos. Por essa razão, temos certeza que poderemos contar com o apoio e a colaboração dos Senhores.
Atenciosamente.
Irmã Ana Besel,
Diretora.

