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AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 

  
 
Prezadas famílias  
 
Seguem algumas informações, referentes aos horários de saída da escola, 

importantes para a organização da rotina escolar e familiar dos nossos alunos. 

 

Saída do Interidades: 12h  

A partir deste horário, os pais podem entrar e encontrar seu filho ou sua filha na 

sala de aula, ou aguardar serem chamados e receber a criança no portão.  

 

Saída do Infantil 3 ao 5° ano do Ensino Fundamental 1: 12h30  

Os alunos são anunciados pelo microfone, e os responsáveis podem optar por 

entrar e encontrar seu filho ou sua filha ou aguardar no portão. 

 

Saída do Ensino Fundamental 2:      15h (2ª a 5ª feira) 

                                                           13h (6ª feira)  

Intervalo de almoço:                        das 12h às 13h 

 

Os alunos são anunciados pelo microfone, e os responsáveis aguardam no portão. 

 

Saída do Ensino Médio: 

1ª e 2ª séries:                                  15h30 (2ª a 5ª feira) 

                                                         13h (6ª feira) 

Intervalo de almoço:                        das 13h às 14h 

 

3ª série:                                           13h (2ª a 6ª feira) 

 

Os alunos são anunciados pelo microfone, e os responsáveis aguardam no portão. 

Os plantões de dúvidas para alunos da 3ª série iniciam-se às 14h.  

 

No Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, somente alunos autorizados pelos pais 

podem sair para almoçar fora da escola. 

 

O preenchimento e a entrega da autorização de saída são procedimentos 

fundamentais para a organização escolar e segurança de nossos alunos. 

 



Solicitamos que a autorização preenchida e assinada retorne como 

resposta a este e-mail até o dia 30/01, terça-feira, ou seja entregue na 

escola no dia 31/01, quarta-feira. Segue anexa a esta mensagem a 

“Autorização de saída 2018”. 

 

O aluno que não tiver a autorização de saída assinada, não será 

autorizado a sair com ninguém que não seja seu responsável legal. Assim 

como, o aluno do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, que não tiver com 

a autorização de almoço assinada, não poderá sair sozinho para almoçar 

fora da escola. 

 

Lembramos que no portal somosanglo21-2018.com (senha: 2018anglo21) 

vocês poderão consultar o nosso Guia de Convívio, em que constam essas e 

outras informações operacionais. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Anglo 21 
  

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
  

 

  

 
 

 
 

https://www.facebook.com/ColegioAnglo21/

