EMBARQUE E
DESEMBARQUE
Prezada família,
Conﬁra algumas informações importantes para que a rotina de entrada e saída dos nossos alunos ofereça
conforto e segurança às famílias e vizinhos:
o

Não estacione o carro na via expressa. Além de gerar trânsito, você colocará em perigo os
passageiros do veículo;

o

A ﬁm de evitar acidentes e possíveis multas, não pare o carro em áreas proibidas;

o

Para embarque e desembarque do aluno, encoste o seu veículo em uma das vagas
demarcadas em frente à escola;

o

Devido à pandemia, os responsáveis não podem entrar na escola. Caso você queira levar o seu
ﬁlho na porta do colégio, pedimos que busque a vaga regular mais próxima ou os
estacionamentos no entorno do colégio. Por favor, não deixe o veículo estacionado na área
exclusiva de embarque e desembarque, pois você atrapalhará o ﬂuxo de entrada dos alunos;

o

O portão da escola é aberto às 7h15. Evite chegar antes do horário de entrada e saída. Assim,
você evitará a formação de longas ﬁlas e contribuirá para um ﬂuxo mais eﬁciente de carros
nesses horários de grande movimento;

o

Pedimos a compreensão de todos para que respeitem o horário de saída destacado: 6º, 7º,
8º, 9º anos, 1ª, 2ª e 3ª séries - 12h30;

OBSERVAÇÕES:
- Todos que entrarem no colégio passarão por um processo obrigatório de monitoramento de temperatura e
higienização de mãos e sapatos. Dessa forma, pedimos que a regra de ouro do distanciamento social seja
respeitada, pois o ﬂuxo de entrada de alunos pode ser um pouco mais demorado;
- Os alunos só poderão entrar na escola usando a máscara de proteção individual;
- O acesso à escola será permitido apenas a alunos e colaboradores. Pais e responsáveis não poderão entrar no
colégio;
- Os alunos deverão se dirigir direto para as salas de aula;
O Mopi é uma instituição de ensino que acredita fortemente no valor da Educação.
Essa rotina exige de nós solidariedade, companheirismo e disciplina.
A educação se dá pelo exemplo. Contamos com a parceria de vocês.
Atenciosamente,
Equipe Mopi

