
 

 

 

Belo Horizonte, 21 de março de 2017       Circular nº 023/17 

ORIENTAÇÔES PARA 2017 

Educação Infantil e Ensino Fundamental l - Tarde 

 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Visando um melhor desenvolvimento do trabalho na escola e a autonomia dos alunos, reitero as orientações abaixo: 

 

HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS: 13h às 17h30 

 

ENTRADA E SAÍDA DE PAIS E ALUNOS: Portaria da Rua Matias Barbosa 
 

ENTRADA E SAÍDA DE VANS:  Portaria da Rua Bueno Brandão 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA PORTARIA:  12h30 às 13h10 

         17h25 às 17h50    

    

o A portaria da Rua Matias Barbosa será fechada às 13h10 e 17h50. 

o Os pais do Ensino Fundamental I poderão acompanhar os alunos até o pátio interno do Colégio até às 13h. A 

partir deste horário os alunos irão sozinhos para suas respectivas salas de aulas. 

o Os pais da Educação Infantil poderão acompanhar os alunos à sala de aula, até o horário de 13h10, após esse 

horário, uma monitora acompanhará o aluno até a sala de aula. 

o Os alunos que necessitarem sair do Colégio fora do horário deverão apresentar solicitação escrita dos pais 

ou responsáveis, na agenda, junto à Coordenação, no início do turno, para liberação. Os alunos só serão 

liberados com a presença dos pais ou responsáveis.  

o Os pais de alunos da Educação Infantil buscarão os alunos nas salas de aulas.  

o Os pais dos alunos do 1º ao 5º Ano aguardarão seus filhos no pátio. 

o Na saída, após a entrega dos alunos aos pais ou responsáveis, será de responsabilidade dos mesmos o 

acompanhamento deles até a saída da escola. 

o Após 17h30, os alunos que estiverem matriculados na Escolinha de Esportes, Catequese e Coral, estarão sob 

responsabilidade dos professores das mesmas. 

o Os alunos que utilizam transporte escolar estarão sob responsabilidade dos respectivos condutores. 

Observação: 

o Os pais que tiverem reuniões agendadas ou vierem ao Colégio com outras finalidades deverão aguardar o 

respectivo encaminhamento na recepção do Colégio. Em hipótese alguma, poderão dirigir-se às salas de 

aulas, Coordenação, Diretoria sem serem anunciados. 

 

Conto com a colaboração de todos. 

Um abraço fraterno, 

 

Maria Cláudia Leão 

Diretora 


