COLÉGIO MADRE PAULA MONTALT
Comunicado nº 01/ 2018

Janeiro / 2018

Orientações para uso da baia ( Infantil,FI,FII e EM)
Senhores Pais,
A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, em parceria com o Colégio Madre Paula Montalt, conta com a sua colaboração
nos horários de entrada e saída dos escolares, a fim de melhorar a segurança dos alunos e fluidez do trânsito local.
Ao usar corretamente as áreas de Embarque e Desembarque facilitando a entrada e saída dos alunos.
SIGAM AS INSTRUÇÕES
Orientações Específicas:
 Rua Carlos Weber: será canalizada com cones para organização dos veículos antes da entrada da baia do colégio.
 A baia do colégio destina-se ao embarque e desembarque BREVE e deve ser utilizada somente durante o tempo
necessário para subir ou descer do veículo e sem o abandono do mesmo pelo motorista. Utilize-se do lado direito da
pista para o embarque e desembarque, o lado esquerdo é uma área de saída.
Alunos do Fundamental I (2º ao 5º ano), Fundamental II e Ensino Médio devem realizar o embarque e desembarque
antes da faixa de pedestres, pintada internamente dentro da baia.
Alunos da Educação Infantil e 1º ano devem realizar o desembarque depois da faixa de pedestres. Alunos do 1º Ano o
embarque é realizado antes da faixa de pedestre. Para o embarque dos alunos do Minimaternal e Maternal os pais
deverão buscar seus filhos na sala de aula. Os pais devem procurar área de estacionamento fora do colégio.
 Para realização do embarque os pais da Educação Infantil (Jardim I e Jardim II) deverão seguir as seguintes orientações:
O portão de entrada da baia será aberto às 17h15, apenas para os pais do Jardim I e Jardim II. Não será permitida a
entrada fora do horário estabelecido. Pedimos atenção. Os pais de outros anos que entrarem na baia neste horário,
deverão sair e retornar no horário correto (após às 17h30).
- Os alunos aguardam com as professoras e auxiliares no portão nº02 que está na entrada da baia.
- Ao entrar na baia o aluno é anunciado. Os pais devem parar do lado direito nas paradas 1, 2 ou 3 conforme o seu lugar
na fila. Seu (sua) filho (a) será levado (a) até o carro. O lado esquerdo ficará livre para saída.
- Se deseja permanecer por um tempo maior, procure áreas com estacionamento liberado, fora do Colégio.
- Nunca deixe o veículo sozinho para chamar o aluno ou dar recados.
- Os pais que têm filhos no Jardim e também no Ensino Fundamental I sugerimos entrar na baia às 17h30.

Ao entrar na canalização o aluno será anunciado. Combine previamente, para que no horário de saída, seu (sua) filho
(a) esteja aguardando. Caso seu filho não se encontre a sua espera, o procedimento correto é dar a volta no quarteirão e
entrar novamente na baia. Não chegue antes.
 Vá até o final da canalização, otimize o espaço, para que outros veículos possam acessar a baia.
 Se desejar permanecer por um tempo maior, procure áreas com estacionamento liberado fora do Colégio. Respeite a
sinalização.
 Os horários de abertura da baia serão: 06h30 e 11h50 (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) 12h30 e 17h15 (apenas
para alunos de Jardim I e Jardim II) e 12h30, 17h30 (Ensino Fundamental I).

Alunos do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I saem às 17h30 pelo portão nº 01.


Para embarque os pais devem seguir as orientações:
- O portão de entrada da baia é aberto às 17h30. Antes deste horário, os pais do Jardim I e Jardim II fazem uso da
baia no embarque de seus filhos.
- Ao entrar na canalização o aluno é anunciado. Os pais deverão parar no lado direito nas Paradas 1, 2 ou 3,
conforme seu lugar na fila.
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Para alunos de aula extracurricular:
- Os pais devem combinar previamente com seus filhos, para que no horário da saída eles estejam à sua espera. O
procedimento correto é dar a volta no quarteirão e entrar novamente na baia, caso o aluno não tenha terminado a
sua aula. Não chegue antes.
- Somente às 18h25 os pais poderão entrar na baia.
- Se desejar permanecer por tempo maior, procure áreas com estacionamento liberado.
- Não estacione seus veículos para esperar os seus filhos. A baia, repetimos, destina-se para embarque e
desembarque breve.
Para alunos da Dinâmica:
- Os pais não podem estacionar na baia para esperarem seus filhos terminarem as aulas. Seguir orientações da
Dinâmica.
Determinações do Código de Trânsito Brasileiro:
Embarque e desembarque em fila dupla não é permitido.






Use sempre o cinto de segurança e transporte crianças menores de 10 anos no banco de trás do veículo, também
com cinto de segurança ou cadeirinha específica. Observamos vários pais que ao entrarem na baia não utilizam o
cinto de segurança e transportam seus filhos sentados no banco da frente.
Pedestre: Atravesse sempre na faixa de segurança.
Proibido estacionar em locais de sinalização para veículo escolar.
Orientações Gerais:






Respeitem as guias rebaixadas e a faixa de pedestres. Evitem utilizar a buzina nas proximidades da escola,
proporcionando uma convivência harmoniosa com os moradores do local.
Os funcionários identificados da escola foram capacitados para auxiliá-lo, aceite suas orientações.
Ocasionalmente a fiscalização estará presente, orientando e coibindo as irregularidades.
Pedimos a compreensão dos senhores pais nos primeiros dias para os devidos ajustes.

O respeito mútuo beneficia a todos no trânsito. Colabore!

