
INSTRUÇÕES PARA OS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA 

Para uma saída/entrada mais ágil, tranquila e segura. 

Srs. Pais: 

O Centro Educacional Interação organiza o embarque e desembarque dos alunos da seguinte 
forma:  

São colocados cones em frente à escola para que um corredor se forme próximo à calçada, 
organizando os carros por ordem de chegada. Há funcionários na entrada e na saída para fazer 
o embarque e desembarque dos alunos. 

Na entrada: Para que o sistema funcione evitando espera, os pais devem permanecer no carro 
e os alunos já estar com as mochilas. A porta do carro será aberta pelo funcionário da escola 
que irá retirar a criança encaminhando-a com segurança para dentro da escola.  

Na saída: os pais deverão aguardar em fila por ordem de chegada, dentro do carro, enquanto 
os alunos vão sendo chamados pelo microfone. Caso seu filho demore a sair quando for 
chamado, será necessário liberar o corredor, e entrar na fila novamente, para não obstruir a 
passagem e atrasar a saída de outros alunos. 

Os pais que vierem a pé trazer os filhos devem evitar aglomerações no portão ao deixar e 
buscar seus filhos, pois isso dificulta o trabalho da equipe. 

Os mesmos procedimentos são adotados nas portarias das Ruas Maranguape e Arujá. 

Rua Arujá: Visto que a escola já solicitou aos órgãos responsáveis a mudança da rua para mão 
única, o corredor de cones é organizado para os veículos dos pais de nossos alunos subirem a 
rua em direção à Av. Itamarati. Orientem seus filhos para que fiquem atentos ao serem 
chamados, para evitar demoras desnecessárias. 

Este corredor é organizado todos os dias nos horários de entrada e saída dos alunos do meio 
período. 

Pais do período integral, berçário e cursos extracurriculares devem continuar a estacionar os 
carros fora desse corredor de cones e retirarem os filhos pessoalmente, pois a dinâmica de 
saída desses alunos é diferente do meio período. 

Chegue à escola dois ou três minutos (no mínimo) depois do horário da saída, nunca antes. 
Assim, o aluno já estará pronto para sair, diminuindo o tempo de espera. 

Em dias de chuva, a entrada e saída ficam um pouco tumultuadas. Seja paciente. 

Nunca pare em fila dupla, pois prejudica o trânsito e põe em risco a segurança  das crianças. 

Contamos com a colaboração e compreensão de todos. 

Equipe Interação. 


