
 
 

 

 

CI Geral: 08/18 

ASSUNTO: Implantação das Catracas. 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

 

Com o objetivo de maior controle e segurança dos nossos alunos, o CVVP implantará, a partir de 

agosto/2018, o uso de catracas eletrônicas. 

 

IMPORTANTE: 

A PARTIR DE 06/08/18 SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DO CARTÃO PARA ENTRADA E SAÍDA DO ALUNO. 

Seguem orientações para a utilização e o bom funcionamento das catracas: 

Para melhor identificação e organização de entradas/saídas os portões serão numerados como segue: 

 

PORTÃO 1 (Praça Frederico Ozanan - passarela) 

PORTÃO 2 (Rua Professor Vilalva Júnior – portão pequeno) 

PORTÃO 3 (Rua Professor Vilalva Júnior – portão quadra) 

PORTÃO 4 (Rua Elba) 

PORTÃO 5 (Rua Tito Prates) 

 

 CARTÃO DE ACESSO:  

 

o É um documento de identificação, portanto, deve permanecer sempre com o aluno. A entrega 

oficial para todos os alunos será realizada em agosto/18. Lembramos que os cartões serão de 

uso permanente. 

o Em caso de perda, o responsável deverá solicitar um novo cartão, no valor de R$35,00 (trinta e 

cinco reais) cada, diretamente na secretaria. Estes pedidos serão encaminhados somente às 

sextas-feiras, com prazo de entrega de até 10 dias úteis. Neste período, a entrada do aluno 

será realizada por meio do cartão master do segurança, que fará o devido registro. 

 

 TRANSPORTE ESCOLAR:  

 

o Para os alunos que utilizam o transporte escolar o uso do cartão será obrigatório. Entrada e 

saída pelo portão 1. 

 

 ACESSO DOS PAIS FORA DO HORÁRIO DE FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS: 

 

 O acesso será pela recepção, mediante identificação. Em dias de reuniões e eventos o acesso 

será informado por meio de comunicado interno. 

 O acesso à Cantina será realizado pelo PORTÃO 2, mediante identificação, nos horários pré-

estabelecidos. 

11h30 às 13h 

16h15 às 17h 



 
 

 

 

 

 

 PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO/CADEIRANTES:  

 

o Entrada exclusiva pela passarela, PORTÃO 1. 

 

 CURSOS EXTRACURRICULARES: 

 

o O aluno deverá fazer uso do seu cartão pela catraca no PORTÃO 2.  

 

 ACESSO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO À TARDE: PORTÃO 2 

 

 ENTRADAS E SAÍDAS: 

MATUTINO 

 

Entrada:  

 Ensino Fundamental 7h05 (6º ao 9º ano - 

PORTÃO 2) 

 Ensino Médio 7h05 (PORTÃO 2) 

 

 

Saída:  

 Ensino Fundamental 12h (6º ao 8º ano - 

PORTÃO 2)  

 9º Ano EF 12h – 3 x por semana (PORTÃO 2) 

e 12h45 – 2 x por semana (PORTÃO 2 ou 5) 

 Ensino Médio 12h45 (PORTÃO 5) 

 

VESPERTINO  

 

Entrada:  

 Ensino Médio: 2as e 4as feiras (PORTÃO 2) 

 

 

 

Saída: 

 Ensino Médio (PORTÃO 2): 

1ª série: 16h – 4as feiras 

2ª série: 17h – 4as feiras 

3ª série: 16h – 2as feiras e 17h45 – 4as feiras 

 

ATENÇÃO: Em caso de perda ou extravio do cartão é necessário avisar imediatamente à secretaria, para 

cancelar o acesso no sistema.  

 

 Lembramos que, por se tratar de um processo inicial de implantação, esta organização poderá sofrer 

mudanças, visando atender toda comunidade educativa da melhor forma possível. 

 

 Para Educação Infantil e Ensino Fundamental I daremos início a este processo posteriormente. 

Contamos com a colaboração de todos! 

 

Atenciosamente, 

Irmã Maria Aparecida Cirico Maciel 


