
CRONOGRAMA PARA A ENTREGA DOS LIVROS DIDÁTICOS 
E ACESSO AOS ARMÁRIOS DOS ALUNOS

Goiânia, 21 de Agosto de 2020.

Entre os dias 24 e 27 de agosto de 2020, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à
Educação  - CEPAE, estará aberto das 08 h às 12 h e das 13 h às 17 h para a entrega dos
livros  didáticos  e  para  retirada  dos  materiais  que  se  encontram  nos  armários  dos
alunos(as).

Considerando que as atividades devem ser desenvolvidas respeitando as medidas
de proteção previstas pelas autoridades de saúde, alertamos quanto a necessidade do uso
de máscara de proteção facial, álcool em gel e ao distanciamento físico na fila.

A entrada no prédio do CEPAE se dará SOMENTE pelo estacionamento. Para evitar
aglomeração a retirada dos materiais obedecerá a seguinte escala:

Data Horário

Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio

Turma

24/08
(Segunda-feira)

 08 h às 10 h 6ºA

10 h às 12 h 6ºB

13 h às 15 h 7ºA

15 h às 17 h 7ºB

25/08
(Terça-feira)

 08 h às 10 h 8ºA * Entrega do Livro Didático 
na Biblioteca

10 h às 12 h 8ºB

13 h às 15 h 9ºA

15 h às 17 h 9ºB

26/08
(Quarta-feira)

 08 h às 10 h 1ºA * Entrega do Livro Didático
 na Biblioteca

10 h às 12 h 1ºB

13 h às 15 h 2ºA

15 h às 17 h 2ºB

27/08
(Quinta-feira)

 08 h às 10 h 3ºA

10 h às 12 h 3ºB

*Nos dias 25/08 e 26/08 das 08 h às 12 h a Biblioteca do CEPAE realizará a entrega dos
livros didáticos aos alunos do 8ºA e do 1ºA. Os demais alunos do Ensino Fundamental II e
do Ensino médio que por alguma razão não receberam os livros quando da entrega para
suas  turmas,  no  início  do  ano  letivo,  poderão  comparecer  a  biblioteca  neste  mesmo
período para a retirada do material. 

Somente  os  servidores  responsáveis  pela  entrega  dos  livros  terão  acesso  ao
espaço interno da biblioteca.

Os  livros  didáticos  dos  alunos  do  1º  ao  5º  ano  do  Ensino  Fundamental  serão
entregues posteriormente.


