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Caros Pais e Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

Para maior comodidade dos alunos, a escola disponibilizará armários 
individuais para que possam guardar seus pertences a partir do 6º ano. Além 
de ficarem mais protegidos, evitamos o transporte de determinados 
materiais sem necessidade. 

REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS ARMÁRIOS 

Ÿ Os armários são de propriedade da escola e usufruto dos alunos. 
Ÿ Caso o aluno queira manter seu armário trancado, deverá trazer o seu 

cadeado, com chave ou segredo.
Ÿ  O aluno fica responsável pelo armário e seus pertences durante o tempo 

em que for usuário.
Ÿ Caso o aluno não queira mais utilizar o armário, deverá informar à 

coordenação, retirar seus pertences e cadeado (caso utilize). 
Ÿ Caberá ao aluno utilizar o armário com o devido cuidado, contribuindo para 

sua conservação e mantendo-o sempre fechado. 
Ÿ  Não é permitido o empréstimo do armário para outro aluno sem 

autorização ou conhecimento da coordenação. O uso do armário por mais 
de um aluno, assim como a troca de armários deverão ser comunicados à 
coordenação para o devido controle. 

Ÿ A escola não se responsabiliza por perdas ou danos de materiais 
guardados nos armários. 10. Ao final do ano letivo, o aluno deverá esvaziar 
seu armário e retirar o cadeado, para que a escola faça limpeza e 
manutenção. A escola não se responsabilizará pelo material deixado 
dentro do armário durante os períodos de férias.

Ÿ Em casos que envolvam segurança ou mau uso do armário, a escola poderá 
solicitar que o aluno o abra para verificação ou mesmo cancelar a 
utilização do armário pelo aluno. Caso isto aconteça, os pais serão 
comunicados. 

Ÿ O cuidado com o cadeado e chave (caso haja) é responsabilidade do aluno. 
Em caso de perda, o procedimento para abertura deverá ser comunicado à 
coordenação para orientação e acompanhamento.
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