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São Paulo, 5 de fevereiro de 2020. 
 
Assunto: Entrada e saída de alunos – Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 
Senhores pais e responsáveis, 
 
A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, em parceria com o COLÉGIO MARIA IMACULADA, conta 
com a sua colaboração nos horários de entrada e saída dos escolares, a fim de garantir a segurança de 
todos que ali estão e a fluidez do trânsito local.  
 
Para não haver prejuízo à circulação, leia as informações abaixo e oriente-se pelo croqui. 

 
Orientações específicas: 
 A Rua Maestro Cardim será canalizada com cones para embarque e desembarque breve. Utilize 

somente o tempo necessário para descer ou subir no veículo. 
 A canalização é aberta 15 minutos antes do sinal de entrada/saída do colégio. Não chegue antes.  
 Vá até o final da canalização, otimize o espaço. 
 Os alunos do Ensino Fundamental I, II e Médio entrarão e sairão pelo portão do Centro Esportivo. 
 Ao entrar na canalização, seu filho será anunciado. Combine previamente com o aluno para que, 

no horário de saída, ele esteja aguardando. 
 Se desejar permanecer por um tempo maior, procure áreas com estacionamento liberado (observe 

a regulamentação permitida). 
 As vagas reservadas para os veículos escolares estão localizadas na Rua Pedro Ivo. 
 Mantenham livres a entrada e saída de veículos nas guias rebaixadas. 
 
Determinações do Código de Trânsito Brasileiro: 
 O embarque e desembarque em fila dupla é proibido. Além de prejudicar o trânsito, coloca em 

risco a segurança do seu filho. 
 Embarque e desembarque os passageiros sempre pelo lado da calçada. 
 Use sempre o cinto de segurança e transporte crianças menores de 10 anos no banco de trás do 

veículo e também com cinto de segurança. 
 Respeite as guias rebaixadas, as faixas de pedestre e os locais com placa “Proibido Estacionar”.  
 Pedestre: Atravesse sempre na faixa de segurança. 
Orientações gerais: 
 Planeje com antecedência as despedidas e transporte o material escolar junto ao aluno, agilizando 

o desembarque. 
 Os funcionários identificados da escola foram capacitados para auxiliá-lo, aceite suas orientações 

e respeite-os. 
 Os técnicos dos departamentos de Operação e Educação de Trânsito estarão presentes orientando 

e coibindo o desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro. 
 

 



 
 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Ir. Rosangela Paula Santos    Luciana Albuquerque 
Diretora Geral     Diretora Pedagógica 
 


