
 
 

 

 

Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 

 

COMUNICADO 
 

Assuntos: Alimentação escolar e fluxo de alunos.  
 

Prezados responsáveis, 

 

Acreditando na importância da transparência e da parceria de nossas relações, 

gostaria de esclarecer algumas questões referentes ao comércio de alimentos ao redor da 

escola. 

Existem normas que regulamentam o comércio de alimentos, especialmente em 

ambiente escolar. O Decreto nº 36.900, de 23 de novembro de 2015, lista várias ações que a 

escola deve adotar para garantir a alimentação saudável de seus alunos, além de descrever 

alguns alimentos que não podem ser comercializados. Determina, ainda, que, como ambiente 

escolar seja entendida uma faixa de 50 metros de extensão a partir dos portões de acesso dos 

estudantes à escola. 

Diante da nossa preocupação com a procedência dos alimentos, as normas de saúde 

e a segurança, principalmente em um cenário de pandemia ainda crítico, firmamos parceria 

com empresas qualificadas para atender as famílias no ambiente interno da instituição, 

cabendo apenas a elas a comercialização de alimento dentro da escola. Assim, comunicamos 

que não possuímos vínculo com os ambulantes que ficam nos arredores do colégio, e, por isso, 

não podemos atestar a procedência do que vendem. Essa avaliação cabe à Agência de 

Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS.  

Aproveito essa comunicação, também, para solicitar a todos os senhores a parceria 

com a escola no que tange ao fluxo de saída dos estudantes, principalmente no turno 

vespertino. Temos trabalhado, todos os dias, com diferentes estratégias para que o fluxo de 

saída das nossas crianças, principalmente pela portaria da avenida L3, seja a mais segura 

possível. Construímos um portão lateral, ao lado da entrada principal na portaria da L3, que 

dará vazão à entrada e à saída dos alunos dos Anos Iniciais. O toldo da quadra lateral também 

está em fase de troca, para que possamos usar o espaço para a espera das crianças por seus 

familiares, de forma segura e confortável. Assim, pedimos que evitem a aglomeração na 

portaria central, formando filas na calçada lateral, de um lado e de outro, para que o fluxo de 

saída dos alunos seja organizado e seguro. 

Por fim, peço um cuidado especial com as nossas crianças após a saída da escola. 

Comumente temos percebido que, após a saída, elas se aglomeram, brincam de futebol e de 

outras brincadeiras com diferentes crianças que não pertencem ao seu grupo de convivência 

dentro do colégio, o que coloca em risco a saúde e a segurança de todos. 



 
 

Somos todos, pais, mães e escola, responsáveis pelas nossas crianças. E, num 

cenário que ainda inspira muitos cuidados, toda precaução e cautela são bem-vindas! 

Conto muito com a compreensão e a parceria de todos! 

Desejo-lhes saúde! 

 

Respeitosamente, 

 

 
William Pinheiro Araujo 

Diretor de Unidade 
 

 

 


