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COMUNICADO 003/2017
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Assuntos: Armários – Locação (exclusivo para alunos do 5º, 6º, 7º 8º, 9º e EM).
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Srs. Pais ou Responsáveis.

Srs. Pais ou Responsáveis.

Estão abertas as inscrições e locação de armários no colégio. Este serviço visa
que o aluno tenha neste compartimento fechado, um depósito de materiais como livros
e cadernos, facilitando o transporte dos mesmos, aliviando a carga de peso na mochila.
Temos a disposição 64 compartimentos para locação. O aluno receberá um
cadeado com chave para poder acessar seu “BOX” nos horários de entrada, saída e nos
intervalos (recreios).
Para efetivar a locação, o aluno deverá trazer o valor em dinheiro, a autorização
de locação e assinar um termo de responsabilidade do uso do serviço, bem como do
uso do cadeado e da chave.
O Colégio não terá responsabilidade pelos pertences ou pelo conteúdo do
armário, bem como da sua integridade.
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 Armário – pagamento único de R$ 80,00/ano letivo (incluso recesso de julho)
 Em caso de extravio do cadeado ou da chave, será cobrado um novo cadeado no
valor de R$ 20,00. (Cadeado padrão comprado pelo colégio)
 Na devolução da chave e cadeado, haverá ressarcimento de R$ 5,00.
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Não haverá devolução financeira total, parcial ou proporcional após 30 dias de
utilização. O processo de locação deverá ser feito diretamente com o Prof. Elizeu, vicediretor do colégio.
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Eu, ____________________________________________________________________,

Eu, ____________________________________________________________________,

responsável pelo aluno ____________________________________________________

responsável pelo aluno ____________________________________________________

__________________________ da turma __________ tenho ciência de que meu
filho(a) será responsável pela locação do armário do COAG, me responsabilizando junto
a ele(a), pelo conteúdo e pertences deste compartimento.
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filho(a) será responsável pela locação do armário do COAG, me responsabilizando junto
a ele(a), pelo conteúdo e pertences deste compartimento.
______________________________________________
Ass. do responsável e data

______________________________________________
Ass. do responsável e data

