
 

 

 

CIRCULAR 009/18                                                                                                      Rio de Janeiro, 09 de março de 2018. 

Estimados pais e/ou responsáveis, 
O Colégio Hélio Alonso, com o objetivo de aprimorar a segurança de nossos alunos e da comunidade escolar, está 
implantando um sistema de acesso às nossas dependências por meio de catracas. O sistema de catracas no Colégio 
proporcionará bem-estar e tranquilidade a todos. 
Estamos em processo de adaptação ao uso das catracas. A partir de abril, será exigido o uso da identificação eletrônica 
a todos que precisem acessar as nossas dependências. Desta forma, pedimos que observem algumas orientações: 
 

Acesso dos alunos: 

 Todos os alunos deverão ter sua identificação escolar com código de barras até o final do mês de março.  

 O acesso ao colégio se dará com a passagem do cartão no leitor das catracas.  

 O uso do cartão é obrigatório na entrada e saída do colégio. Estamos disponibilizando um cartão para cada aluno, 
sendo a primeira via gratuita. 

 O cartão é de uso pessoal e intransferível. Em caso de roubo ou perda, o aluno deverá informar no mesmo dia à 
Secretaria, solicitando a segunda via. 

 A utilização do cartão por outro aluno que não seja o titular acarretará em punição, conforme normas disciplinares, 
constantes no Regimento Interno. 

 O sistema será parametrizado com os horários de cada aluno. Dessa maneira, se o aluno chegar atrasado ou sair 
mais cedo, a catraca registrará o atraso ou saída antecipada do aluno e, consequentemente lançará faltas nas aulas 
perdidas pelo mesmo. A reincidência dessas ocorrências será tratada pela Coordenação. 

 

Acesso dos responsáveis: 

 Emitiremos carteira de identificação de 1 (um) responsável por aluno: 
- da Educação Infantil que não entre sozinho,  
- do Integral que saia após o horário regular, 
- de 6º ao  Ensino Médio que não tenha autorização para sair sozinho, 
para uso exclusivo no processo de entrada e saída do aluno. Caso você se enquadre num desses casos, favor 
preencher o canhoto abaixo, anexar uma foto 3 x 4 e entregá-lo na secretaria do Colégio. 

 Os pais ou responsáveis que necessitarem acessar as dependências do Colégio para atendimento pedagógico ou 
da coordenação, para acessar as Atividades Extras, ou qualquer outra necessidade, deverão dirigir-se à recepção 
para liberação provisória, com uso do cartão de visitante. 

 Qualquer visitante terá sua identificação cadastrada no sistema. 
 

Acesso dos alunos com Atividades Extras: 

 As aulas extras também estarão parametrizadas no sistema. Portanto, o acesso será permitido somente com o uso 
do cartão. 

 

Emissão de segunda via: 
• Por qualquer emissão adicional, seja por perda, extravio ou dano por mau uso, o responsável/aluno deverá solicitar a 
2ª via na secretaria, mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais). 
Contamos com a compreensão e com apoio de todos na implantação desse sistema de segurança. 

 

DIREÇÃO 
 

 

................................................................................................................................................................................................. 
 
 

 
SOLICITAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

 
Eu, ....................................................................................................................................................., responsável pelo 
aluno ...................................................................... da turma ........... solicito a confecção de identidade de responsável 
para ............................................................................................................................. RG 
....................................................., data do nascimento ..................................., grau de parentesco 
........................................... e envio em anexo uma foto 3x4. 

Motivo da solicitação:  

 aluno da Educação Infantil que não entra sozinho 
 

 aluno do integral que sai após o horário regular (17 às 17h30) 
 

 aluno do 6º ao Médio sem autorização de saída sozinho 
 

 outro motivo (especifique) 
.......................................................................................................................................... 

 



Data: ____/ ____/ ____ _________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 


