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Assunto: Autorização para Entrada de Empresas Privadas e Parceiras nas Escolas

Prezadas Equipes,
Reforçamos que a Direção Escolar responde integralmente pela unidade
escolar, estando tudo sujeito a sua autoridade, a qual é exercida com base
no respeito às leis e às prerrogativas da Secretaria Estadual da Educação.
Por esse motivo, é imprescindível todo cuidado ao autorizar a entrada
de empresas privadas (tais como escolas de computação, idiomas,
cursos preparatórios, viagens pedagógicas, dentre outras) que têm como
objetivo divulgar produtos e/ou serviços aos estudantes.
Para auxílio, é de suma importância observar os itens abaixo antes de
autorizar a entrada:

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
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1) De onde vem essa empresa? Qual cidade? Ela tem sede na cidade
em que está localizada a escola? Possui CNPJ? Tem reclamações
no Reclame Aqui? Outras escolas já receberam a visita dessa
empresa? Os pais tiveram problemas com essa empresa?
2) Qual a intenção da entrada da mesma na escola? Apenas vender
algo? De que modo isso é positivo ao estudante? Quais benefícios
reais o estudante terá?
3) Haverá interrupção de aulas para que essa divulgação aconteça?
Quanto
tempo
utilizarão?
Os
professores
agendaram
avaliações/trabalhos para o período?
4) Haverá contrapartida da empresa para a APM da escola? Ofertarão
palestras, formação complementar para professores? Quais
benefícios a APM terá com essa entrada autorizada?
Reforça-se que todo cuidado é extremamente importante, visto que muitas
empresas se valem do amplo mercado público escolar para promover
golpes e explorar estudantes, ofertando serviços/produtos de baixa
qualidade, podendo, em casos extremos, acarretar em endividamento das
famílias.
Se não é bom para os estudantes, não autorize a entrada!
Em autorizando a entrada e a divulgação de uma empresa fraudulenta, os
pais associarão à imagem da escola pública na qual os filhos estudam,
uma vez que foi dentro dela que a divulgação aconteceu.
Em havendo dúvidas, favor entrar em contato o com Supervisor de Ensino
da unidade escolar.
Atenciosamente,
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Responsável:

Lilian Augusta Brigitte
De acordo:

Edivilson Cardoso Rafaeta
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