São Paulo, novembro de 2020.

COMUNICADO
CONTROLE DE ACESSO AO LICEU FRANCO-BRASILEIRO DE SÃO PAULO / LYCÉE PASTEUR –
UNIDADE MAIRINQUE

Prezados Alunos e Senhores Pais e Responsáveis
A Fundação Liceu Pasteur implantou controle de acesso informatizado em suas dependências, que abrange
Alunos, Responsáveis, Funcionários e prestadores de serviços. Pedimos sua atenção para as informações
apresentadas abaixo.

Carteirinhas de Identificação para os alunos
As carteirinhas de identificação devem ser utilizadas pelos alunos para passar pelas catracas de acesso ao
ambiente escolar. Todos os alunos deverão receber suas carteirinhas no início do ano letivo. As de 2020 serão
invalidadas eletronicamente ao término deste ano letivo.

Fotografias dos alunos para as carteirinhas
Em função das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, neste ano não serão tiradas na escola
fotografias dos alunos para suas carteirinhas. Solicitamos aos pais dos alunos que nos enviem, via e-mail, para
carteirinhalp@liceupasteur.com.br, um arquivo de imagem, com uma foto recente 3x4 de cada filho(a)
matriculado(a) na escola. A foto deve ser nítida e deve aparecer apenas o rosto. É importante identificar o
nome do(a) aluno(a).

Cartões de Identificação para Pais e Responsáveis
A Instituição oferece a emissão de cartão personalizado para até dois Responsáveis, independentemente do
número de filhos, sem custo adicional. Os atuais cartões de Pais e Responsáveis continuarão válidos.
Os pais de novos alunos interessados em obter esses cartões de acesso deverão se manifestar, via e-mail, para
carteirinhalp@liceupasteur.com.br, indicando nome completo, documento de identificação e nomes dos
alunos pelos quais são responsáveis. Pedimos que enviem anexo, um arquivo de imagem, com uma foto
recente (2x2, 3x3 ou 4x4), aparecendo apenas o rosto.
Qualquer dúvida ou solicitação referente à emissão de cartões, inclusive para adicionais, deverá ser
apresentada, via e-mail, para carteirinhalp@liceupasteur.com.br.
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A Direção
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