
 
 
 

 

 

São José-SC, 14 de fevereiro de 2017. 

 

Circular nº 005/2017                                                                

Ref.: Sistema de Catracas – 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental 

 

       Senhores pais e/ou responsáveis,  

Estamos remetendo as carteirinhas/2017 - acesso às catracas do prédio I – portão 

02 – para Educação Infantil e Anos Iniciais (1º ao 5º Ano), com orientações, que 

complementam aquelas que constam na agenda escolar. 

 

 Entrada  - Período Matutino 

 

  A abertura do portão 02 se dará às 07h15min. 

  Cada educando(a) receberá, sem custo, duas carteirinhas para a passagem nas 

catracas, sendo uma para si e outra para o responsável. Outros exemplares da 

carteirinha terão custo e poderão ser solicitados na sala de matrículas. 

  A carteirinha do responsável o identifica e o vincula ao respectivo educando. 

  A entrada do educando se fará através da passagem da sua carteirinha ou a do 

responsável. 

  A carteirinha do(a) educando(a) deverá permanecer sempre em sua mochila. 

 

 Situações Especiais 

 

1. Quando o educando utilizar transporte escolar – A família deverá deixar a 

carteirinha do responsável com o encarregado do transporte. 

 

2. Quando o responsável e educando esquecerem a carteirinha - O educando 
entrará com a senha mestre da recepcionista.  Serão tolerados até dois acessos sem a 
carteirinha, por mês. A partir da terceira ocorrência no mesmo mês, a entrada será 
autorizada somente mediante a solicitação formal de segunda via da carteirinha.    

3. Quando o educando chegar após o fechamento do portão 02 - A entrada se fará 

pela recepção principal do Colégio, no prédio II – portão 04.  

 

4. Quando o educando estiver acompanhado por irmão/irmã que também estuda no 

Colégio Paulo Freire a partir do 6º Ano - O irmão/irmã mais velho(a) deverá entregar 

o(a) irmão/irmã menor e passar a respectiva carteirinha na catraca do portão 02. 

Depois, passar a sua carteirinha na catraca do portão 04, onde se dará a sua entrada.  

 

 

 

 

 



 

 

 Saída - Período Matutino 

 

 A abertura do portão 02 se dará às 11h55min.  

 A saída do educando se fará, obrigatoriamente, através da passagem da 

carteirinha do responsável, pela catraca.  

 

 Situações Especiais 

 

1. Quando o responsável esquecer a carteirinha - A saída do educando será 

liberada mediante assinatura do responsável, em formulário próprio e pela senha 

mestre da recepcionista. Serão tolerados até duas saídas sem a carteirinha, por 

mês. A partir da terceira ocorrência no mesmo mês, a entrada será autorizada 

somente mediante a solicitação formal de segunda via da carteirinha.    

 

 2. Quando o educando for retirado pelo(a) irmão/irmã que também estuda no 
Colégio Paulo Freire a partir do 6º Ano - O(a) irmão/irmã mais velho(a) deverá 
primeiro passar sua carteirinha na catraca do portão 04, e, após, dirigir-se ao portão 
02. O(A) irmão/irmã que retirar o educando menor deverá portar sempre a 
carteirinha do responsável.  

 

As catracas estão conectadas a sistema que controla a frequência dos(as) 
educandos(as). 

 

A carteirinha de borda vermelha é do responsável e pode ser passada várias 
vezes no mesmo dia. A de borda azul é do educando e aceita somente uma 
entrada por dia.   

  A família que entregar a carteirinha do responsável para uso do educando 
ou de outra pessoa, assume a responsabilidade pela liberação da catraca e saída do 
respectivo educando do Colégio. 
 

  A saída do educando fora dos horários normais, sempre terá que ter a 
solicitação dos pais ou responsáveis, via agenda, exceto em casos emergênciais. 

Solicitamos preencher a declaração de recebimento da carteirinha (vide 

página 03) e devolver à educadora regente até o dia 16/02/2017. 

Finalmente, lembramos que todo este investimento feito pelo Colégio visa 

aprimorar o sistema de segurança dos educandos. Por isso, para que o sistema 

tenha êxito e favoreça a todos, é necessário que a comunidade escolar, bem como 

pais e/ou responsáveis, colaborem observando os procedimentos descritos acima. 

 

  

     A Direção 

 

 

 

 

 



 

  

 

São José-SC, 14 de fevereiro de 2017. 

 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Conforme Circular 005/2017 - Catracas Educação Infantil e Anos Iniciais, remetida 

nesta data, segue Declaração de Recebimento das Carteirinhas de Identificação/2017, a 

ser preenchida e devolvida à educadora regente.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Devolver preenchido até o dia 16/02/2017 - deixar para ser destacado pela 

educadora) 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DO(A) EDUCANDO(A) 

Eu, __________________________________________________ responsável pelo(a) 

educando(a)___________________________________________________________, 

declaro que recebi, nesta data, a carteirinha do responsável e a carteirinha de 

identificação/2017 do(a) educando(a) acima. Declaro também, que tenho ciência e farei 

cumprir todo o conteúdo explicitado na Circular nº 005/2017 e nas páginas iniciais da 

agenda escolar. 

São José-SC, _____/_____/2017 

 

Assinatura: __________________________________________________ 

                    
 


