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Comunicado nº 01/2018 – LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS  
São Vicente, 29 de janeiro de 2018. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis dos alunos do EFII e EM: 

“.... No momento da compra do material escolar, um item merece atenção especial: a mochila. 

Com o peso muitas vezes excessivo, devido à quantidade de livros e outros materiais, as mochilas 

precisam ser adequadas para distribuir bem o peso e não prejudicar a postura dos estudantes. Os 

pais devem ficar atentos para evitar que os filhos carreguem peso maior que o recomendável. O 

uso de mochilas com peso excessivo, especialmente se carregadas de forma inadequada, pode 

provocar dores e até problemas na postura, explica Santili. “Se for carregada de forma inadequada, 

apenas de um dos lados do corpo, vai provocar contração da musculatura do lado oposto e a criança 

pode ter dor muscular. Se isso se prolongar, pode levar à postura inadequada...” (Yara Aquino) 

Visando proporcionar maior comodidade aos alunos e evitar o excesso de peso nas 

mochilas, armários estarão disponíveis para locação: 

         

 

 
Após o pagamento, o aluno apresentará o recibo na Coordenação Pedagógica e assim 

poderá escolher a numeração disponível, usufruindo do armário na mesma data caso esteja 
em posse do cadeado. 

O cadeado para o armário individual deverá ser trazido de casa e somente para a turma 
do 6º ano, solicitamos uma cópia da chave que permanecerá com a Equipe Pedagógica 
como segurança caso haja esquecimento. Salientamos a importância da autonomia, bem 
como comprometimento com a própria chave. Não sugerimos a compra de cadeado com o 
uso de senha para esta fase de transição. 

Desejamos um ano letivo produtivo e recheado de novos aprendizados!  

Feliz 2018!!! 
Equipe Técnica Pedagógica 

Comunidade Educativa Passionista 
Educando com Paixão! 

DATA:  a partir de 2ª feira, dia 29/01/2018.  

VALOR: R$ 55,00 (deverá ser pago na Tesouraria) 

PRAZO: até o dia 28/02/2017, 4ª feira. 

 


