Nossa esperança está no Senhor;
Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Salmos 33:20
Goiânia, 29 de abril de 2019.
Comunicado n. º 15/2019
Para: Educação Infantil, Ens. Fundamental I e II
Assunto: Procedimentos de Segurança
Srs. Pais e/ou responsáveis:
Embora nos 71 anos de existência do Colégio Externato São José nunca tenhamos presenciado
qualquer incidente relacionado à segurança de nossos alunos, comunicamos que alguns procedimentos
precisam ser mantidos e implementados a fim de que estejamos sempre seguros e preparados para
coibir eventualidades que possam nos trazer preocupação.
Acatando sugestões de pais, seguem alguns ajustes imediatos:
o Dispositivo: Pedimos às famílias e aos alunos que, quando adentrarem à Escola, estejam com
os dispositivos em mãos a fim de colaborarem com a segurança e o zelo de todos. O dispositivo registra
a frequência do aluno no espaço escolar, porém muitos pais têm utilizado o token pessoal no intuito de
facilitar a viabilidade do acesso. Atitudes como essas podem fragilizar a segurança. Não vamos tolerar
a entrada e/ou saída sem o dispositivo e os monitores não estão autorizados a liberar alunos e
responsáveis sem o acessório de segurança. As famílias que não o possuem, favor adquirir com os
assistentes de coordenação, nos respectivos segmentos de seu(s) filho(s).
o Acessos: A partir de terça-feira, dia 30/04, a entrada e saída do turno matutino será pelo acesso
das catracas, via recepção (das 11h30 às 13h). A entrada e saída do turno vespertino será pelas novas
catracas instaladas, via Laboratório de Ciências (12h40 às 14h / das 17h30 às 19h30). Na entrada pela
Educação Infantil, os horários permanecem os mesmos.
o Tempo excedente: Caso o aluno exceda o horário de permanência na escola, a saída será pela
via do Laboratório da Ciências, até às 14h (aluno do matutino) ou 19h30 (turno vespertino).
Aproveitamos para sinalizar que as atividades do Integral se encerram às 19h30. Após este horário,
todos os acessos serão fechados.
o Temporizador: Instalamos um temporizador nas catracas a fim de diminuir o
congestionamento de alunos, durante as saídas. Os responsáveis familiares terão 60 segundos (um
minuto) para que o aluno seja liberado, em qualquer catraca, sem a necessidade de repassar o token.

o Segurança: Pedimos também que, após as 8h e às 13h30, estejam na escola somente os alunos
e os familiares agendados com algum membro da equipe pedagógica e/ou administrativa. Nosso
objetivo é tornar o ambiente escolar seguro sem a presença de adultos, muitas vezes não identificados
e de alunos sem atividades agendadas.
o Monitores de Pátio: Lembramos de que continuaremos mantendo os cinco monitores e
estagiárias zelando pelo bem-estar e a segurança dos alunos nos horários de pátio (entrada, recreio e
saída). Pedimos aos familiares que aguardem seus filhos na recepção da Escola ou no pátio, evitando
fluxo intenso nos andares onde funcionam as salas de aula.
o ‘Portãozinho’ de Acesso: Sugerimos que as crianças menores, acompanhadas de pais e/ou
responsáveis, evitem passar pelas catracas. Passem pelo portãozinho ao lado a fim de evitar o “tranco”
que pode lesionar o pescoço dos alunos com menor estatura.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos e abertos a sugestões que possam agregar e
melhorar ainda mais nossa rotina.
Cordialmente,

Equipe Gestora do Colégio Externato São José

