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 Pensando em promover a cultura do 
cuidado, enquanto compromisso comum e 
solidificar ações que contribuam para um 
ambiente escolar mais seguro, o Centro 
Educacional La Salle elaborou uma cartilha com 
orientações que, além de prevenir situações de 
risco, estabelecem diretrizes básicas de proteção e 
segurança para estudantes, famílias e 
colaboradores lassalistas.

 Trata-se de um guia prático de orientação. 
Suas indicações mostram direcionamentos e 
atitudes que podem ser adotadas, aliadas à 
responsabilidade legal e bom senso no emprego 
de cada ação individual e/ou coletiva.

 Queremos reforçar com a presente cartilha 
que, a cultura do cuidado começa no âmbito 
familiar, se estende ao ambiente educacional e 
se reflete em toda sociedade.

Família lassalista.
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CIRCULAÇÃO NO CAMPUS...

É autorizada somente para estudantes, colaboradores e 
serviços terceirizados. Fica limitado o acesso aos pais e/ou 
responsáveis mediante agendamento prévio e que possuirem 

o cartão familiar. No caso do visitante não possuir cartão de acesso 
dirigir-se à portaria para cadastramento.

O ACESSO A INSTITUIÇÃO...
Só ocorrerá com o uso do cartão estudantil e/ou do 
cartão familiar. Ambos são pessoais e intransferíveis, não 
podendo ser emprestado ou cedido para terceiros.
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Segurança é direito, mas também 
obrigação. Dessa forma, respeite as 

seguintes orientações:

SEGURANÇA

SAÍDA ANTECIPADA...

Estudantes só podem deixar a instituição antes do final das aulas 
com autorização expressa do SCT. Toda saída antecipada é feita 
somente nos intervalos entre uma aula e outra e na companhia 
dos pais e/ou responsáveis.

SAÍDA DOS ESTUDANTES...

- Educação infantil*, aguardam os pais e/ou responsáveis na área 
reservada as respectivas salas de aulas;
- Ensino fundamental anos iniciais* e finais, será permitida a 
entrada de um dos pais ou responsáveis para buscar o estudante;
- Ensino médio, não têm a saída restrita.
*A saída dos estudantes da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental, só será 
permitida na companhia de pessoas previamente cadastradas pelos pais e/ou responsáveis.

NÃO SERÃO ACEITOS...
Quaisquer objetos de agressão ou defesa pessoal que gere violência. 
O porte e/ou uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas na instituição.
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A pandemia ainda não acabou, 
continue se protegendo contra o 

Coronavírus (covid-19).

COVID-19

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA...

Enquanto durar a pandemia, para ingresso na instituição é 
obrigatório o uso de máscaras por todos os colaboradores, 
estudante e familiares.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS...
Lave frequentemente as mãos, utilizando água e sabão, 
ou utilize álcool 70% sempre que tocar em algo, a fim de 
higienizar as mãos.

DISTANCIAMENTO SOCIAL...
Respeite a sinalização e distanciamento físico de pelo menos 
1,5m em relação a estudantes, pais e/ou responsáveis e 
colaboradores.

CONTROLE DE ACESSO...
No momento do ingresso à instituição será realizada a 
aferição de temperatura corporal de todos os 
frequentadores, em caso de febre igual ou superior a 37,8°, 
não será permitido o acesso a instituição.

DESINFECÇÃO DE CALÇADOS..

Nas portarias de entrada do campus, temos tapetes sanitizantes 
com produtos adequados para a desinfecção dos calçados.



4

Trânsito seguro é a gente quem faz. 
Respeite as regras para tornarmos 

o trânsito mais gentil.

TRÂNSITO

RESPEITE O LIMITE DE VELOCIDADE...
Fique atento às placas de sinalização  diminuindo a 
velocidade ao se aproximar da área escolar, e nas 
dependências da instituição mantenha  a  velocidade de 
20Km/h.

GENTILEZA GERA GENTILEZA...
Dê a passagem ao outro. Juntos por um trânsito mais 
seguro.

SINALIZE SUA MANOBRA...

Utilize a seta sinalizando sua intenção aos demais 
motoristas.

FILA DUPLA, NÃO...
Não pare em fila dupla e nunca deixe os estudantes 
desembarcarem no meio da rua. O desembarque deve 
ser feito sempre pelo lado da calçada.

PROIBIDO...
Não estacione em local proibido. Nunca pare 
sobre a faixa de pedestre ou em cima de calçadas.

ESTACIONAMENTO...
Utilize o estacionamento da instituição para um embarque e 
desembarque seguro dos estudantes. Certifique-se de que 
seu o filho entrou na escola em segurança.
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