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CIRCULAR INFORMATIVA 

NORMAS IMPORTANTES PARA AS ENTRADAS E SAÍDAS 

Prezadas familias. 

Dadas as situacións de risco que se observan nas entradas e saídas do 

Colexio, sumado a algunha incidencia moi perigosa ocorrida na entrada 

principal do Colexio, pensamos que é importante lembrar que: 

- Os diferentes cursos que entran por cada porta de acceso ao centro dispoñen 

dun tempo de 10 minutos (8:55 a 9:05 E.Primaria y de 9:05 A 9:15 E. Infantil) 

para realizar a súa entrada, polo que non é necesario estar a esperar ao redor 

da porta de entrada a que lle chegue a súa hora, evitando así aglomeracións 

de persoas nas entradas, ademais de que os nenos/as teñan que estar a 

soportar inclemencias metereolóxicas como o frío e a choiva. 

- Os nenos e nenas sempre deben camiñar baixo supervisión dun adulto. E, no 

caso dos máis pequenos, é aconsellable que o fagan da man.  

- Evitar que os nenos e nenas circulen entre aglomeracións de peóns que 

poderían ocultalos, aumentando o risco de accidentes. 

- Apartalos da traxectoria de persoas distraídas, procura que camiñen no lado 

interno da beirarrúa e da maneira máis afastada posible de carrís habilitados 

para os vehículos. 

- Ensinarlles o significado dos sinais desde que empezan a camiñar pola rúa. 

Todos/as debemos ter un comportamento exemplificante cara os nenos/as, é 

responsabilidade de todos ser modelos de civismo para que se convirtan en 

adultos respetuosos cos seus iguais. A finalidade das normas é axudar á 

comunidade a convivir, neste caso, para o densenvolvemento seguro de 

acceso ao colexio, e cada vez que nolas saltamos, obstaculizamos as entradas 

e saídas, estamos favorecendo riscos innecesarios e provocando situacións de 

malestar. 

Agradecémoslles de antemán o esforzo que de seguro van realizar. As familias 

sodes unha parte fundamental da Comunidade Educativa do Colexio. 

Atentamente 

O Equipo Directivo e a ANPA do CEIP Juan Fernández Latorre. 


