Colégio Santa Dorotéia
Entidade Mantenedora: Congregação de Santa Dorotéia do Brasil
Rua Chicago, nº 240, Bairro Sion – Belo Horizonte, MG – Cep: 30315-520
Fone: (31) 3285-2245 – Fax: 3285-2478

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis,
O cuidado com a segurança de nossos filhos e alunos, prioridade essencial, faz-se hoje sobretudo em termos
de prevenção.
O assunto continua a merecer, no nosso entendimento, atenção especial de todos que nos distinguem com
sua preferência.
Essa e várias outras preciosas informações nos foram passadas em várias e constantes ocasiões em que
buscamos o auxílio da PMMG.
São as seguintes as recomendações da PMMG para a prevenção da segurança:
1.
2.
3.
4.
5.

Tenha controle (registro e verificação) do percurso usado para ir e voltar do Colégio.
Idem quanto aos locais onde costuma ficar depois do horário de saída do Colégio.
Idem quanto ao horário e percurso das atividades extracurriculares.
Tenha à mão anotações de nomes e telefones dos pais, familiares, colegas e amigos mais próximos.
Estabeleça, com seus filhos, medidas de segurança:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nunca aceitar ‘carona’ de pessoas estranhas; no caso de conhecidos, sempre comunicar à família.
Nunca aceitar ofertas de desconhecidos.
Não alterar os percursos de ida e volta para casa.
Não ficar pelas ruas e praças após o término das aulas.
Não mostrar a outros quando trouxer consigo dinheiro ou objetos de valor.
Deslocar-se e permanecer em grupo, sempre que possível.
Informar aos pais sobre qualquer contato ou acontecimento estranho.
Pedir ajuda de imediato, em caso de necessidade.
Usar o uniforme completo, fator essencial na identificação do aluno.
Trazer sempre consigo o telefone do Posto Policial mais próximo.
Sempre registrar ocorrência, junto à PMMG.

O Colégio Santa Dorotéia já adota, há tempos, as seguintes medidas de segurança:
1. Permanência de funcionários em cada uma das Portarias (ruas Chicago e Assunção) especialmente
preparados para coordenarem a entrada e saída dos alunos.
2. Seguranças presentes nas ruas Chicago, Califórnia, Venezuela e Assunção, nos horários de entrada e
saída dos alunos, com a função de apoio disciplinar externo: manter procedimentos que visem ao
monitoramento de riscos e perigos aos alunos, procurando agir de forma preventiva; manter condições
favoráveis de segurança, mediante a adoção de medidas para garantir o conforto de alunos e pais,
principalmente nos horários de maior movimentação.
3. Definição da movimentação dos alunos em horários determinados, conforme detalhado na Agenda
Escolar.
4. Instalação de câmeras em todas as Portarias e Estacionamento e ampliação para outras áreas da
Escola.
5. Cursos e formação constante de toda a equipe do Colégio com relação à segurança.
6. Posto Policial com toda infraestrutura de atendimento localizado na Portaria da Rua Chicago
(parceria com a PMMG).
7. Apoio diário disponível aos policiais QUE DEVERIAM nos atender (café, lanche, almoço,
banheiro).
8. Já solicitamos policiamento mais ostensivo nas imediações do Colégio por DIVERSAS VEZES. A
questão foi discutida por DIVERSAS VEZES e se declararam prontos a atender a qualquer
emergência; mas não dispõem de efetivo para uma presença constante.
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Temos observado, com preocupação, o que vem ocorrendo na Escola:
•
•
•
•

temos constatado a presença de alunos uniformizados em locais próximos à Escola, sozinhos ou em
pequenos grupos, em horários tardios;
pais parados dentro dos carros com vidros abertos utilizando aparelhos eletrônicos (celular, iphone,
notebook...);
filho(a) sozinho(a) e/ou mesmo acompanhado(a), aguardando no carro;
aparelhos de celulares, objetos de valor, sacolas ... dentro do carro.

Solicitamos ainda que:
•
•
•

identifiquem-se junto ao porteiro. A entrada no Colégio, fora do horário de entrada e saída, só
será permitida após ser anunciada à pessoa que irá recebê-los;
utilizem o cartão de acesso;
busquem seus filhos pontualmente.

Propomos aos pais e/ou responsáveis somarem esforços no sentido de garantir, dentro do possível, a
segurança de nossas crianças e jovens.

Atenciosamente,
Diretoria do Colégio Santa Dorotéia
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