UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃOCENTRO DE ENSINO E PESQUISDA APLICADA À
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Caixa postal 131 – Campus II – Goiânia – Goiás – Cep 74001-970
Fone (62) 3521-1028 – 3521-1082

Goiânia, 09 de agosto de 2017

Senhores pais e/ou responsáveis,

Tendo por base a segurança das crianças no CEPAE/UFG, após a instalação da trava eletrônica no
portão lateral do prédio do DEI, o coletivo de professores, em reunião de planejamento coletivo,
deliberou o fechamento permanente do portão em frente ao DEI que dá acesso à rua, para garantir
a segurança das crianças e o maior controle da entrada e saída da comunidade escolar, por parte
da vigilância.
Desta forma, a partir do dia 14/08, segunda-feira, todos terão acesso ao prédio do DEI, somente
pelo portão lateral. Gostaríamos de lembrá-los que tal portão, não possui fechamento automático,
sendo necessário que todas as pessoas que passarem por este realizem seu travamento.

Em tempo, reforçamos o novo horário de funcionamento do DEI, que está em vigor desde o dia 02
de agosto, conforme comunicado oficial enviado por e-mail no dia 29/06, pela direção, que também
divulgou no site https://www.cepae.ufg.br/up/80/o/Comunicado_1_DEI0001.pdf . Aproveitamos para
informar que todos os comunicados oficiais do DEI serão divulgados na página do CEPAE, no link
do Departamento de Educação Infantil, no ícone "Comunicados".

Em hipótese alguma, deixe seu filho desacompanhado no DEI. Em casos de urgência, nos minutos
que antecederem as 8 horas ou excederem as 17 horas, procure por algum servidor da secretaria
e/ou coordenação pedagógica, pois as crianças que permanecerem no DEI fora do horário
estabelecido, não estarão acompanhadas de seus professores. Por este motivo, prezando mais
uma vez pela segurança das crianças neste espaço, pedimos gentilmente que deixem e busquem
seus filhos no horário estabelecido, ou seja:
 Período Integral: 8h às 17h.
 Período Matutino: 8h às 12h30mim
 Período Vespertino: 12h30mim às 17h

Atenciosamente,

Coordenação do DEI-CEPAE-UFG

