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Para usar a internet da biblioteca é necessário fazer um cadastramento para a 
obtenção de uma senha de acesso. Hoje é a data limite para fazer esse cadastro, 
que só pode ser feito individualmente e com a apresentação do documento de 
identidade no momento do atendimento. Os alunos foram informados que a data 
não seria prorrogada e ainda assim, a maioria deles deixou para fazer o 
cadastramento no último dia, o que resultou em uma fila enorme, obrigando-os a 
ficar em torno de uma hora na fila. O problema é que uma boa parte dos alunos não 
estavam com o documento de identidade para apresentar no momento do 
cadastramento e não moram perto da escola. Como esses alunos devem resolver 
essa situação se ter acesso à internet é importante para eles, tanto para o 
acompanhamento das atividades propostas na escola quanto para o uso particular 
durante os horários livres? 
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