Guaratinguetá, 21 de novembro de 2017.
Srs. Pais/Responsáveis pelos alunos da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I – período da Tarde

O ano letivo está praticamente se encerrando e nossa equipe com o olhar voltado para
um 2018 muito melhor, busca inovar e solucionar situações pontuais apresentadas por vocês
durante este ano.
Uma das pontuações fortemente registrada é a hora da saída da escola, onde hoje o
cenário é complexo, para minimizar este problema estaremos em 2018 com um recurso
inovador, utilizado por mais de 100 escolas em todo país e aqui no Vale do Paraíba somos os
pioneiros: o aplicativo “Filho sem Fila”.
O que é o Filho sem Fila?
É um aplicativo para smartphones e tablets com o intuito de agilizar o processo de saída
dos alunos de maneira segura e eficaz, maximizando o tempo e melhorando o trânsito na porta
da escola.
Esta ferramenta nos trará alguns benefícios como:
SEGURANÇA: aumento da segurança dos pais e principalmente dos alunos.
PRATICIDADE e AGILIDADE: uma saída mais ágil e com uma significativa diminuição do
tempo de espera.
MODERNIDADE: Usaremos a tecnologia ao nosso favor, pais e escola.
SUSTENTABILIDADE: acreditamos que conquistaremos uma significativa melhora no
trânsito no entorno e redução da fila de carros e das situações infracionais.
COMUNICAÇÃO: Nossa comunicação também tende a melhorar, já que pelo aplicativo
nos possibilita comunicar reuniões, datas importantes, etc. Os senhores terão os comunicados
em suas mãos todo o tempo.
E como funciona? Simples de instalar e fácil de usar consulte o tutorial no site
www.fenixonline.com.br e esclareça suas dúvidas.
FAÇA SEU CADASTRO AGORA MESMO e receba sua senha via e-mail.

O recurso será implantado em 2018 para todo colégio, porém, ainda este ano
realizaremos um piloto com os alunos do período da tarde, Educação Infantil e Ensino
Fundamental I, de 27 de novembro a 08 de dezembro.

O TRAJETO estabelecido seguirá da seguinte forma:

O fluxo da fila de carros não poderá ser interrompido, dessa forma se algum imprevisto
acontecer o responsável deverá seguir o fluxo dando mais uma volta, sem precisar acionar o
aplicativo novamente, pois o primeiro pedido já está agendado.
Diante da nova proposta de saída da escola, caso o pai necessite entrar no colégio o
mesmo deve estacionar nos locais adequados, de acordo com a legislação de trânsito garantindo
a segurança de todos e para que o trânsito do “Filho sem Fila” flua.
Pensando no bom andamento do fluxo, reorganizamos os horários de saída:
17h40 – Mini maternal e Maternal
17h50 – Nível 1, Nível 2 e 1º ano
18h - do 2º ano 5º ano

Lembrando que qualquer retirada fora desse horário não implicará no uso do aplicativo.
Contamos muito com a parceria no cumprimento das regras, para que o sucesso, que é
comprovado em mais de 100 escolas do país, aconteça também em nossa comunidade escolar.
Atenciosamente,
A Direção

