
 

ORIENTAÇÕES SOBRE O TRÂNSITO  

NA ENTRADA E SAÍDA ESCOLAR 

 

 

Comunicado / Circular Nº010/18                                                                                Imperatriz, 06 de abril de 2018 

 

  Prezados Pais e ou Responsáveis, 

 

Sabemos que o trânsito, nos horários de entrada e saída, é intenso e para que este momento aconteça de 

forma segura, seguem algumas dicas e sugestões para convivermos em harmonia com todos que partilham deste 

espaço escolar, a saber: 

 

 

 Os horários de entrada e saída devem ser rigorosamente respeitados, pois isso contribui para a segurança e tranquilidade 

do/a estudante, da família e da Escola, além de proporcionar maior organização;  

 O aluno devem aguardar os pais e ou responsáveis dentro do ambiente escolar, não é seguro ficar esperando na calçada; 

 Nenhum veículo deve parar no meio da via para embarque ou desembarque de aluno, uma vez que o meio da via deve ser 

exclusivo para o fluxo dos veículos; 

 Os veículos devem ser estacionados somente ao longo do meio fio em ambos os lados da via pública; 

 Sempre que possível chegue alguns minutos de antecedência e espere seu filho no interior do ambiente escolar e não dentro 

do carro, isto é mais seguro. 

 Jamais estacione em cima da faixa de pedestre, em fila dupla ou na calçada próximo ao portão; 

 Se não houver vaga para estacionar, dê uma volta no quarteirão ou estacione em um local mais afastado, porém seguro; 

 A regra das preferências também deve ser mantida na porta das escolas. Idosos, gestantes, mães com crianças de colo e 

portadores de necessidades especiais tem prioridade sempre; 

 Tenha paciência com Vans e transporte escolar. Se já complicado desembarcar ou embarcar uma ou duas crianças, imagine 

uma turma; 

 

 

Contamos com a colaboração de cada um dos que integram a nossa comunidade a fim de que possamos, 

de fato, cultivar em nossos alunos o importante senso de respeito ao outro e ao espaço público. 

 

 

 

 

                             
 
                                                   Agradecemos a compreensão, 

Atenciosamente, 
Equipe de Direção e Coordenação Pedagógica 

        Para quaisquer esclarecimentos a Coordenação Pedagógica, sob a responsabilidade da 
                Coordenação, está disponível para atendimento aos Pais ou Responsáveis, nas  

Quartas (4ª) e Sextas (6ª) – feiras, das 15h às 18h. 
 

 


