
 
Assunto: 

Entrega de materiais dos alunos 

 

Senhores pais, Senhoras Mães: 

 

Durante o período de preparação das atividades domiciliares, que iniciam nesta 

segunda-feira, dia 06 de abril, os professores informaram a necessidade de os alunos terem 

consigo alguns materiais que ficaram na escola – livros, cadernos, flautas, enfim, materiais para 

a realização das atividades que serão encaminhadas. 

Alunos de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio acabaram deixando alguns materiais nos 

armários, também no CEAP, e já fizeram contato para uma oportunidade de buscá-los. 

Há, também, alguns materiais para já serem entregues na escola, de atividades já realizadas por 

alunos de algumas turmas, que darão base à continuidade das atividades que virão. 

Feita esta introdução, comunicamos que estaremos, de forma responsável e cuidadosa, 

entregando às famílias estes materiais todos, com o seguinte cronograma: 

Data: 03/04 – Sexta-feira 

TURMAS HORÁRIO 
MATERIAL A 
ENTREGAR 

MATERIAL A 
RETIRAR 

1º 
13h30min às 
14h15min 

Pasta identificada 
com atividades 
Símbolo da Páscoa - 
Cordeiro 

Conjunto de letrinhas 
Livro de Inglês 

2º 
14h30min 
às15h15min 

Pasta identificada 
com atividades 
Símbolo da Páscoa – 
Girassol 

Flautas 
Livro de Inglês 

3º 
14h30min 
às15h15min 

Símbolo da Páscoa - 
Peixe 

Livro de Inglês 
Partituras para 
Flautas 

4º 
13h30min às 
14h15min 

Símbolo da Páscoa:  
4º A – Uva e Ovo 
4º B – Cruz e Trigo 

Livro de Inglês 

5º 
15h30min às 
16h15min 

 Atlas 
Caderno 
quadriculado de 
matemática 

7º 
15h30min às 
16h15min 

 Livro de Alemão 

8º 

16h30min às 
17h45min 

 Livro de Alemão 

9º  Livro de Alemão 

1ª EM 
 Livro de Alemão 

Materiais nos 
armários 

2ª  e 3ª EM 
 Materiais nos 

armários 



 
 

 

Solicitamos atenção à seguinte organização: 

1. Respeite-se os horários marcados. Eles foram pensados pelo número de alunos de cada 

série e na possibilidade de uma organização ágil na escola; 

2. Famílias que tiverem filhos em mais de uma série, retiram o material de todos em um 

horário somente; 

3. Somente uma pessoa de cada família deve buscar material; 

4. Somente uma pessoa de cada vez terá acesso ao saguão da escola, onde será feita a 

entrega; 

5. A formação de fila para aguardar, se necessário, deve acontecer na calçada, observada 

a distância de 1,5m para a pessoa da frente; 

6. O acesso será pela porta principal e a saída pela porta da Biblioteca. 

 

Na certeza de contarmos com a colaboração de todos para o funcionamento deste processo, 

desde já agradecemos. 

 

 


