São Bernardo do Campo, 20 de março de 2017.
Assunto: Estacionamento
Senhores Pais,
O Colégio São Carlos oferece gratuitamente seu estacionamento para o embarque e desembarque
dos alunos e visitantes. Queremos neste início de ano letivo lembrar as regras que irão facilitar a
organização no local.
Esclarecemos que, nosso objetivo é atender da melhor forma possível realizando a entrada e
saída dos pais e alunos com segurança e tranquilidade.
O estacionamento foi organizado da seguinte maneira:
1- Escalonamento das entradas e saídas dos alunos dos diferentes cursos e turmas de forma a não
coincidirem todos num mesmo horário diluindo o fluxo de veículos;
2- Horário de embarque e desembarque de alunos:
Estacionamento superior – Ensino Fundamental do 1º ano ao 6º ano.
Estacionamento inferior – Ensino Fundamental do 7º ano ao 9º ano e Ensino Médio;
3- Funcionários contratados para orientar e organizar o local;
4- Sinalizações com indicação de entrada e saída.

Segue abaixo as regras para o bom funcionamento do local:
1-Respeito aos funcionários responsáveis pelo estacionamento.
2-Estacionar adequadamente em uma vaga disponível, evitando colocar o carro de forma irregular em
fila dupla ou de forma que bloqueie a saída, ocasionando transtornos aos demais usuários.
3-Usar o estacionamento somente o tempo necessário para o embarque e desembarque das crianças.
Chegar próximo ao horário da saída de seu (ua) filho (a). Caso tenha filhos que saiam em horários
diferentes no mesmo período, dê preferência para chegar no segundo horário.
Por exemplo: Se sair às 12h, sua entrada no estacionamento será a partir das 11h50.
Se seu filho(a) sair às 12h30, chegar a partir das 12h20.
Evitar estacionar antes destes horários.
4-Servir-se corretamente dos portões de “entrada” e “saída”.
5-Respeitar o limite de velocidade, tendo em vista a grande circulação de pedestres.
6-Os pais e alunos deverão transitar no estacionamento dentro das boas normas de conduta e educação.

Aproveitamos para registrar nossos agradecimentos aos pais que colaboram, agem com
tolerância e compreensão, lembrando que a forma mais eloquente de educar, é a atitude do
adulto.
Atenciosamente,
Equipe Diretiva

