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ARMÁRIOS  
Alunos do Ensino Fundamental 2 

 
Caros alunos, 

 
 Hoje você e seus colegas estão recebendo as chaves dos armários que foram instalados na 
sua sala de aula. Nossa intenção com a instalação desses armários é ajudá-lo ou ajudá-la a se 
organizar da melhor forma possível com seu material didático. 

Neste ano, diferentemente dos anos anteriores, você recebeu, logo em fevereiro, todas 
as apostilas do ano letivo. Isso se deveu à reprogramação de muitas disciplinas, abrindo a 
possibilidade de a gente trabalhar ao mesmo tempo com a apostila 3 e a apostila 1, por exemplo. 
Mas sabemos do peso a mais que isso representa na mochila... Por isso mesmo, providenciamos 
esses armários. 

 
Atente então para o fato de que eles terão este uso: guardar material didático de uso 

próprio, para que esteja sempre disponível para as aulas. 
Cada um está recebendo uma chave, que corresponde ao armário que lhe foi atribuído.  
 
Sobre esta chave e sobre este armário, cada um/uma de vocês é o responsável integral.  
 
Isso quer dizer que cada um/uma se responsabiliza integralmente: 
 

 por tudo que estiver dentro do armário que estiver usando,  

 pela chave, e  

 pelos cuidados com este móvel.  

É importante lembrarmos que esse armário será emprestado a você durante este ano, 
mas que no ano que vem outro aluno ou outra aluna o utilizará. Juntamente com a chave, ele 
precisará ser entregue de volta, ao final deste ano, em bom estado de conservação, isto é, 
funcionando (porta, dobradiças, fechadura), limpo, sem adesivos, rabiscos ou coisas desse tipo. 

Isso não quer dizer que você não poderá personalizar de alguma forma o armário que está 
usando. Apenas quer dizer que as formas de fazer isso precisam levar em conta a necessidade de 
remover a personalização ao final do ano. Por essa razão, o debate sobre o que é possível fazer 
nos armários, bem como a distribuição destes entre os alunos, estão sendo feitos na aula de 
Convivência Ética. 

 
Esperamos que todos possam fazer bom uso dos armários! 
 
Atenciosamente,  

 
Equipe do Ensino Fundamental 2  

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  
Tel: +55 (11) 3878 6700 
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