
 
 

 
 

Boa Vista, 22 de julho de 2019. 
 
 

ASSUNTO: Entrega dos livros do 3º bimestre; Informações sobre as atividades do 2º semestre. 
 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
Mais um semestre se inicia. Recebam as boas vindas de todos nós, do C.E.I. Colmeia.  
Informamos que iniciaremos o uso do Volume 2 (Turmas do Infantil), Volume 3 (Turmas do 1º 
ao 9º Ano), Volume 4 (1ª Série) Volume 9 (2ª Série) e Revisional 2 (3ª Série) nesta terça, 23 
de julho. Para tanto, solicitamos que peguem  os livros na Biblioteca (1º Piso)  e o entregue 
devidamente preenchido com os dados de seu/sua filho/a à professora da turma. Caso haja 
impossibilidade de comparecimento e o Volume da turma de seu/sua filho(a) já esteja quitado, 
favor autorizar a entrega do mesmo preenchendo a autorização que segue como anexo, que 
faremos a entrega diretamente para o aluno. 
 
Solicitamos ainda a atenção dos senhores para os itens a seguir: 

 BOLETINS: serão entregues amanhã diretamente aos alunos. Lembramos que o 

atendimento aos pais foi realizado no dia 28 de junho. Caso surja alguma dúvida, 

pedimos que entrem em contato com o Setor de Orientação para resolvermos ( Vânia, 

Lailla, Fernanda ou Delfina). 

 AULAS DE ESPORTES E MÚSICA: já reiniciaram hoje nos mesmos horários em que foram 

ofertadas no 1º semestre. 

 MATERIAIS ESCOLARES: não se esquecer de identificar todos os materiais de seus filhos 

com o nome e a turma. Em caso de perda, ficará mais fácil identificá-los e fazer a 

devolução. Aproveitamos a oportunidade para pedir que vejam os materiais perdidos no 

1º semestre (casacos, estojos, vasilhas plásticas usadas no lanche, lancheiras, livros) na 

Sala de Orientação.   

  
Desde já agradecemos a atenção e apoio e colocamo-nos a disposição. 
 

Atenciosamente. 
 
 

Susanmara Valle  
Diretora Pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSINAR E ENTREGAR NA TESOURARIA QUANDO FOR RETIRAR OS LIVROS/VOLUME 3 

(SÔNIA/KÊNIA/SUZANA) 
 
Observação: Caso haja impossibilidade de comparecimento e o Volume 3 já esteja 
quitado, favor autorizar a entrega do mesmo preenchendo a autorização a seguir. 
 
Boa Vista, ____ de ______________ de 2019. 
Assunto: Entrega dos livros do 3º bimestre – Volume 03 
 
Eu_________________________________________________________ autorizo meu 
(minha) filho (a) ________________________________________________ do ___________ 
(turma) a retirar a apostila na Tesouraria da Escola. 

 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSINAR E ENTREGAR NA TESOURARIA QUANDO FOR RETIRAR OS LIVROS/VOLUME 3 

(SÔNIA/KÊNIA/SUZANA) 
 
Observação: Caso haja impossibilidade de comparecimento e o Volume 3  já esteja 
quitado, favor autorizar a entrega do mesmo preenchendo a autorização a seguir. 
 
Boa Vista, ____ de ______________ de 2018. 
Assunto: Entrega dos livros do 3º bimestre – Volume 3 
 
Eu_________________________________________________________ autorizo meu 
(minha) filho (a) ________________________________________________ do ___________ 
(turma) a retirar a apostila na Tesouraria da Escola. 

 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSINAR E ENTREGAR NA TESOURARIA QUANDO FOR RETIRAR OS LIVROS/VOLUME 3 

(SÔNIA/KÊNIA/SUZANA) 
 
Observação: Caso haja impossibilidade de comparecimento e o Volume 3 já esteja 
quitado, favor autorizar a entrega do mesmo preenchendo a autorização a seguir. 
 
Boa Vista, ____ de ______________ de 2018. 
Assunto: Entrega dos livros do 3º bimestre – Volume 03 
 
Eu_________________________________________________________ autorizo meu 
(minha) filho (a) ________________________________________________ do ___________ 
(turma) a retirar a apostila na Tesouraria da Escola. 

 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


