Acesso ao Colégio: Regulamento de Entradas e Saídas
Condições Gerais:
1ª - Durante o período normal das atividades letivas, das 8,50 h às 16,50 h, os Alunos só
poderão sair do Colégio com autorização expressa dos Encarregados de Educação (Modelo
Próprio) e nas seguintes condições:
Situação A – Saída para casa só à hora de almoço;
Situação B – Saída em intervalo de almoço e tempos livres, só para alunos do Ensino
Secundário.
2ª - A ausência de autorização expressa de Saída – Situação A ou B , é considerado
como proibição de sair do Colégio.
3ª - A entrada e saída do Colégio dos alunos apenas é feita pelo portão principal situado a
sul. Os alunos serão portadores de um cartão com indicação do seu regime de acesso Situação A ; Situação B - a solicitar na secretaria mediante entrega da autorização dada
pelo Encarregado de Educação.
4ª - Os alunos devem mostrar o cartão ao Porteiro ou ao Motorista sempre que um destes
o solicitar.
5ª - Não é permitido aos Alunos usarem outro qualquer lado (Muro, Capela, Vedação,
Portas de Serviços etc.) para entrar ou sair do Colégio. Os Alunos que não respeitarem esta
regra serão sujeitos a sanções disciplinares desde a advertência à suspensão temporária ou
definitiva do Colégio.
6ª - Não é permitida a saída do Colégio a qualquer aluno nos intervalos da manhã e da
tarde.
7ª - É livre a entrada e saída dos Alunos quando acompanhados do Encarregado de
Educação.
8ª - A Direção do Colégio poderá suspender temporária ou definitivamente a Autorização B
de um aluno que, em dia de atividades letivas manifeste em locais exteriores ao Colégio
atitudes incorretas.
Estas novas regras entram em vigor no início de cada ano letivo, pelo que os Alunos que
pretendam regime de acesso ao Colégio nas situações A ou B devem entregar na secretaria o
impresso de autorização devidamente preenchido e assinado pelo Encarregado de Educação.
O Diretor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZAÇÃO
Eu _______________________________________________, Encarregado de Educação do
Aluno __________________________________, do ____º Ano, Turma ____ , nº ___, nº de
Telefone ____________ Telem _________ autorizo o meu Educando a sair das instalações do
Colégio de Albergaria em dias de atividades letivas nas seguintes situações (Assinar a situação
autorizada e inutilizar a não autorizada) :
SITUAÇÃO A: Apenas no Intervalo de Almoço para deslocação a casa
Assinatura _______________________________________
SITUAÇÃO B (só para Alunos do Ensino Secundário): Durante o intervalo de almoço e tempos
livres, não responsabilizando o Colégio por qualquer ocorrência no exterior.
Assinatura _______________________________________
_________________, ____ de ______________ de 20___

