
 
Brasília, 15 de outubro de 2020 

 
 

COMUNICADO ENSINO FUNDAMENTAL I  
 

ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL  
 
      Prezados Pais ou Responsáveis, 
 
       A entrega e recebimento de material para alunos do Fundamental I acontecerá na 

segunda-feira, 19/10 - ÚNICO DIA.  

      Os pais ou responsáveis devem buscar e entregar o material do filho. Os alunos que estão 

no presencial, também, devem entregar o material solicitado neste dia.  

       É importante respeitar o horário de retirada e de entrega de material da turma do seu filho.      

Colabore e seja pontual.  

     Irmãos do Ensino Fundamental I receberão o material juntos, SEMPRE na turma do irmão 

mais velho.  
 

        O que os pais irão receber nesse dia? 

 

➢ 4 livros de: Português, Matemática, História/Geografia e Ciências – volume 1 - 

corrigidos.  

 

      O que os pais devem entregar nesse dia? 

 

➢ Os portfólios e/ou cadernos conforme o comunicado do dia 29 de setembro em uma 

única sacola ou caixa identificada.  

➢ Os trabalhos específicos do Projeto Flor do Cerrado para os alunos do 4º ano.  

➢ O livro literário que está em casa e que pertence ao colega. O livro foi emprestado no 

inicio do ano letivo e agora faremos o controle para devolução no final do ano letivo. 

Colocar na mesma sacola ou caixa com todo material do aluno. 

 

 

        Pedimos que coloquem todo o material em uma caixa ou sacola e a identifiquem. Faremos 

a conferência posteriormente e qualquer dúvida, entraremos em contato.  

       A pontualidade na entrega faz parte da pontuação de muitos trabalhos, como informado 

anteriormente, por isso, trabalhos recebidos fora da data de 19 de outubro podem ter 

descontos.  

      Haverá uma equipe de apoio para auxiliar em cada etapa.  



      A entrega será Drive thru - através do carro. Os pais param o carro na portaria, abrem a 

janela do carro do lado do passageiro, comunicam o nome do aluno, entregam para o porteiro 

os materiais solicitados e recebem os 4 livros do volume 1 corrigidos.  

    Não é necessário descer do carro e não haverá tempo para trocar informações. 

    Estas medidas são para segurança de todos.  

     Os pais devem fazer uma fila de carros, respeitando a ordem de chegada.  Nesse momento, 

pedimos a todos prudência e calma.  

 

      Favor cumprirem horário da entrega e recebimento do material da turma do seu filho. Pois a 

equipe de apoio também atende aos alunos do presencial.  

 

      Turno matutino  
 

5º ano A e B - 8h às 8h30 

4º ano A e B - 8h30 às 9h  

3º ano A e B - 10h às 10h30 

2º ano A e B - 10h30 às 11h  

1º ano A e B – 11h às 11h30. 
 

     Turno vespertino  

 

5º ano C e D - 14h às 14h30 

4º ano C e D - 14h30 às 15h 

3º ano C – 16h às 16h30 

2º ano C e D - 16h30 às 17h 

1º ano C e D – 17h às 17h30  

 

 

                Contamos com todos para a assertividade neste momento. 

 

Equipe Perpétuo Socorro 

 

 


