
    

Circular nº 001/CA, de 25 de fevereiro de 2021 

DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 

Senhores responsáveis, 

A devolução de livros didáticos do PNLD do ano letivo de 2020 e a distribuição de livros 

didáticos do PNLD do ano letivo de 2021 serão realizadas nos dias e condições abaixo: 

Devolução de livros do ano letivo de 2020 

1º Segmento – não haverá devolução de livros do ano letivo de 2020; 

              2º Segmento – a devolução de livros do ano letivo de 2020 será obrigatória  e   

realizada no período de 20 de abril até 06 de maio, na sala multimídia, no 2º andar do 

Pavilhão Epitácio Pessoa, de 08h00min às 11h30min, com os Inspetores; 

                 Ensino Médio - não haverá devolução de livros do ano letivo de 2020. 

Distribuição de livros do ano letivo de 2021 

1º Segmento (1º ao 5º Ano) – será realizada no período de 18 de fevereiro a 05 de 

março, na sala de música, próxima à guarita principal de entrada da Fundação, de 

08h00min às 11h30min com os Inspetores; 

     2º Segmento – será realizada no período de 20 de abril até 06 de maio, na sala 

multimídia, no 2º andar do Pavilhão Epitácio Pessoa, de 08h00min às 11h30min, com os 

Inspetores; 

Ensino Médio - será realizada no período de 20 de abril até 06 de maio, na sala do 

escritório modelo do administrador, ao lado da biblioteca, de 08h00min às 11h30min, 

com os Inspetores. 

Observações: 1) Os livros poderão ser devolvidos (2º Segmento) e/ou apanhados (todos 

os Segmentos) pelos alunos ou pelos seus responsáveis, que assinarão as respectivas 

relações; 

                         2) Os alunos/responsáveis do 2º Segmento receberão os livros de 2021 

mediante a devolução obrigatória de “todos” os livros  de 2020, no mesmo dia; 

                         3) Os livros dos alunos do 2º Segmento, cujos responsáveis pedirão o seu 

desligamento da Fundação, poderão ser devolvidos no dia do processo do pedido de 

desligamento, em qualquer período; 

                         4)Não haverá devolução ou distribuição de livros nos dias 21, 22 e 23 de 

abril; 



                          5)DESOCUPAÇÃO DOS ARMÁRIOS – Nos mesmos períodos abaixo, da 

devolução e distribuição dos livros didáticos, os alunos/responsáveis deverão aproveitar 

a oportunidade  e esvaziar os seus armários e retirar os seus cadeados: 

- 5º Ano do E. Fundamental – 18 de fevereiro a 05 de março; 

- 2º Segmento e Ensino Médio – 20 de abril a 06 de maio. 

                         6) Dúvidas poderão ser tiradas no Corpo de Alunos (ramal 7407) ou 

supervisão pedagógica (ramal 7392). 


