PRINCÍPIOS E REGRAS PARA USO DOS ARMÁRIOS
1.

O armário é da escola.

2. Cada armário será usado por dois alunos do mesmo ano/série (irmãos de séries/anos
diferentes que compartilhem livros poderão ser usuários de um mesmo armário).
3. Cada dupla de alunos que quiser usar um armário deve trazer um cadeado de senha e
informá-la à Secretaria (Ensino Médio) ou à Orientação (Ensino Fundamental II), para que
receba o número do seu armário.
4. Cada dupla é responsável pela conservação e limpeza interna do seu armário.
5. Os armários deverão estar vazios e abertos durante as férias dezembro/janeiro para limpeza
geral e manutenção.
6. A escola não se responsabiliza pelo material deixado nos armários.
7. Os armários devem ser usados somente para guardar material didático.
8. A escola se reserva o direito de abrir qualquer armário em caso de necessidade.
9. Para não dificultar o andamento das aulas, os armários só poderão ser utilizados nos horários
abaixo indicados.
10. A Orientação Educacional é responsável pela ocupação dos armários no Ensino Fundamental
II e resolução dos problemas ou casos omissos deste regulamento.
11. Questões referentes à manutenção dos armários devem ser encaminhadas diretamente à
Inspetoria.
12. A Secretaria coordenará o processo de distribuição dos armários entre os alunos do Ensino
Médio e o acompanhamento destas regras de uso.
13. A dupla deverá devolver o armário nas condições em que o recebeu, ou seja, em perfeito
estado de conservação e limpeza, no início de dezembro.
14. Materiais que permanecerem em armários na passagem do ano letivo serão doados.
15. É vedada a colocação de qualquer objeto na parte externa do armário, assim como a
utilização de qualquer material adesivo/colante nas partes internas e externas.
16. É vedada a troca de armários entre alunos.
17. É vedada a abertura e/ou manuseio do conteúdo de qualquer armário que não seja o
atribuído pela Secretaria ao aluno.
18. Eventuais custos com reparo do armário, devido à utilização inadequada, serão cobrados
do(s) usuário(s).

TURMA

PERÍODOS DE UTILIZAÇÃO
6h50 – 7h05

Alunos do Ensino Médio

9h55 – 10h15
13h – 13h10
13h05 – 13h10

Alunos do Ensino Fundamental II

15h05 – 15h30
18h15 – 18h30
SECRETARIA
06/02/2017

