Comunicado 014/2017.
Tatuí, 16 de fevereiro de 2017.
Prezados Pais e/ou Responsáveis
Informamos que as carteirinhas já estão à disposição para retirada. Ela terá um papel muito
importante na segurança do seu (sua) filho (a).
Para retirada do aluno da escola, será imprescindível a apresentação da carteirinha ao
monitor no portão e através da carteirinha será chamado o aluno, SEM A CARTEIRINHA NÃO SERÁ
PERMITIDA A SAÍDA DE NENHUM ALUNO DO COLÉGIO. Em alguma eventualidade, o pai e/ou
responsável veio buscar o aluno e esqueceu a carteirinha, o mesmo deverá se apresentar na
recepção do colégio e retirar uma autorização de saída provisória, somente para o dia.
Estaremos entregando a primeira carteirinha gratuitamente, caso seja necessário que seu filho
tenha mais do que uma carteirinha, é possível fazer a solicitação e a partir da segunda carteirinha, será
cobrado o valor de R$ 7,00 por carteirinha solicitada. Você pai e/ou responsável deve preencher os dados
abaixo, sinalizando o modo em que seu filho sairá do colégio.
Caso sua opção seja que ele tem a saída autorizada, sem a presença de um responsável, a
carteirinha precisará ficar em posse do aluno e este deve apresentar ao monitor ao portão e será liberada
sua saída, esta carteirinha receberá um adesivo na cor VERDE.
Caso sua opção seja que o aluno tem saída completamente restrita, somente com um
acompanhante ao portão, a carteirinha deverá ficar em posse do responsável que vier buscar o aluno,
assim o monitor chamará o aluno pela carteirinha e o aluno poderá sair acompanhado, esta carteirinha
receberá um adesivo na cor VERMELHA.
Para os alunos que utilizam o transporte escolar terceirizado (VAN), a carteirinha deverá ficar em
posso do aluno, esta carteirinha receberá um adesivo na cor AMARELA.
Para receber a carteirinha, favor preencher os campos abaixo e fazer a retirada na recepção do
colégio ou enviar pelo aluno, conforme a cor solicitada.
Ficaremos por um período em fase de adaptação, para que todos tenham em mãos as carteirinhas,
a partir de uma data, que será avisado com antecedência por comunicado e fixado nos portões, o monitor
só chamará o aluno mediante apresentação da carteirinha.
Agradecemos desde já o apoio, pois tudo o que pensamos e fazemos sempre será buscando
melhorias para os nossos alunos.
Atenciosamente,
À Direção

ALUNO (A): _________________________________________________ TURMA: _______________
Quantas carteirinhas eu preciso a mais: ( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 Valor:___________________
OBS: Lembrando que cada carteirinha a mais, será cobrado o valor de R$ 7,00.
Qual a cor na carteirinha: (
(
(
vier buscar o aluno.

) Verde – saída liberada, a carteirinha fica com o aluno;
) Amarela – saída com a Van, a carteirinha fica com o aluno:
) Vermelha – saída bloqueada, a carteirinha fica com o responsável que

Nome do Pai e/ou Responsável: ______________________________________________________
Assinatura do Pai e/ou Responsável: __________________________________________________

