
[Todos] Autorização de saída 2019 
 

Prezadas Famílias,  

 

Para uma melhor organização da rotina escolar e familiar dos nossos alunos, 

além de sua segurança, seguem algumas informações referentes aos horários 

de saída da escola, bem como o Formulário de Autorização de Saída 

desacompanhado ou acompanhado por terceiros.  

 

Solicitamos que o Formulário anexo seja preenchido, assinado e enviado via 

canal de atendimento do aplicativo da escola (Passo a passo: Menu > 

Atendimento > Coordenação > Autorizar saída > Anexar documento > Enviar) 

até esta quarta-feira, 30/01, ou encaminhada aos cuidados das assistentes de 

segmento (Nicélia = Educação Infantil; Fernanda = Fundamental 1; Vânia = 

Fundamental 2; Ana Paula = Ensino Médio) nesta quinta-feira, 31/1.  

 

Relembre os horários de cada segmento:  

 

Educação Infantil: Saída: 12h30 (regular), os alunos são anunciados pelo 

microfone, e os responsáveis podem optar por entrar e encontrar seu filho ou 

sua filha ou aguardar no portão; 15h45 (Integral 1) e 17h30 (Integral 2), os 

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

 

Fundamental 1: Saída: 12h30 (regular), os alunos são anunciados pelo 

microfone, e os responsáveis podem optar por entrar e encontrar seu filho ou 

sua filha ou aguardar no portão; 15h45 (Integral 1) e 17h30 (Integral 2), os 

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

 

Fundamental 2: Intervalo almoço: 12h às 13h | Saída: 15h (segunda a quinta); 

13h (sexta), os alunos são anunciados pelo microfone, e os responsáveis 

aguardam no portão.  

 



Ensino Médio: Intervalo almoço: 13h às 14h  

 

1° e 2° anos: Saída: 15h30 (segunda a quarta); 16hs (quinta); 13h (sexta) I 

Plantão de dúvidas e estudo: 15h30 às 18h (segunda a sexta), os alunos são 

anunciados pelo microfone, e os responsáveis aguardam no portão.  

 

3° ano A: Saída: 13h, aulas de sociologia/atualidades 14h às 15h30 (quarta) I 

Plantão: 14h às 18h (segunda, terça, quinta e sexta); 15h30 às 18hs (quarta), 

os alunos são anunciados pelo microfone, e os responsáveis aguardam no 

portão.  

 

3° ano B: Saída: 13h, aulas de sociologia/atualidades 14hàs 15h30 (segunda) 

|Plantão: 14h às 18h (terça, quarta, quinta e sexta); 15h30 às 18hs (segunda), 

os alunos são anunciados pelo microfone, e os responsáveis aguardam no 

portão.  

 

Atenção: No Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, somente alunos 

autorizados pelos pais podem sair para almoçar fora da escola.  

 

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.  

 

Atenciosamente,  

 

Luciana Hubner  

Lilian Ceile  

Carla Oliveira  

Direção Pedagógica  

 



Anexos:  

  Autorização de Saída_EF2_2019.pdf 

  Autorização de Saída_EI_EF1_2019.pdf 

  Autorização de Saída_EM_2019.pdfio 
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