
Aracaju, 20 de julho de 2021. 

COMUNICADO                                                            
(Entrada e Saída dos Alunos) 

 

 
PREZADA FAMÍLIA, 
 

 

A entrada e a saída dos nossos alunos, após as aulas, é uma preocupação constante da Escola, no 

sentido de oferecer a necessária segurança e organização. Assim, com o objetivo de procurarmos 

promover uma maior comodidade e conforto para todos, o Colégio Módulo disponibiliza um total de       

5 (cinco) portões, os quais estão assim dispostos: 

PORTÃO 1 

(PRÉDIO DA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL) 

PORTÃO 2 

(COR VERMELHA) 

PORTÃO 3 

(COR AZUL) 

PORTÃO 
PRINCIPAL 

PORTÃO  
TEATRO 

Entrada/Saída de 
Alunos da Educação 
Infantil até o 1º Ano 

do Ensino 
Fundamental 

Entrada/Saída de 
Alunos do 2º e 3º Ano 

do Ensino 
Fundamental 

Entrada/Saída de 
Alunos do 4º ao 9º 

Ano do Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio 

Entrada de Alunos 
do 4º ao 9º Ano do 

Ensino 
Fundamental e 
Ensino Médio 

Saída de Alunos do 
Ensino 

Fundamental II e 
Ensino Médio 

Abertura/Fechamento 

•  6h30 / 7h30 

•  11h40 / 13h30 

•  17h40 / 18h 

Abertura/Fechamento 

• 6h / 7h 

• 11h40 / 13h 

• 17h40 / 18h 

Abertura/Fechamento 

• 6h / 7h 

• 11h50 / 13h20 

• 17h50 / 19h 

 Abertura/Fechamento 

•  6h / 19h 

 

Abertura/Fechamento 

• 11h30 / 13h20 

 
Informamos, que em cumprimento aos protocolos de segurança, NÃO será permitido o acesso dos pais 

na escola, nem na entrada, nem na saída, ficando restrito apenas à secretaria, quando necessário.  

Na chegada, os alunos serão recepcionados nos portões específicos à sua série e encaminhados para 

suas salas de aulas. Na saída, os pais/responsáveis deverão pegá-los no mesmo local. 

Aproveitamos a oportunidade para disponibilizarmos, mais uma vez, o quadro de horários: 

 
 
Precisamos, também, podermos contar com a colaboração de cada família para que possamos 

evitar atitudes que contribuam para aglomerações desnecessárias nos portões de entrada e saída 

do colégio.  

Contamos com o apoio e a colaboração de todos! Cordiais saudações! 

Atenciosamente, 
 

A DIREÇÃO 

 


