
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PASSEIO PARA GRAMADO 
ANOS INICIAIS 
 

Nosso passeio está se aproximando. Será dia 

29/11, quinta-feira. Estamos organizados e com 

os lugares reservados, conforme autorização 

recebida. 

Pedimos que as famílias enviem o valor até o dia 

22 de novembro. 

Obs.: Todos os lugares já foram preenchidos 

(não temos mais lugares).  

Em função deste passeio, não teremos aula no 

dia 30/11, sexta-feira. 

14 DE SETEMBRO DE 2018 16 DE NOVEMBRO DE 2018 

SARAU – ANOS INICIAIS 
 

O Sarau dos alunos dos Anos Iniciais inicia na 
semana que vem. Reservem as datas! 
 
19/11 – 4º ano – Professora Carol 
20/11 – 2º ano B – Professora Eduarda 
21/11 – 1º ano B – Professora Simone 
22/11 – 1º ano A – Professora Daiana 
26/11 – 2º ano A – Professora Cassiane 
27/11 – 3º ano – Professora Camila 
 
Será no miniauditório, às 19h. 
 

MATRÍCULAS TURNO OPOSTO 
 

As matrículas para o Turno Oposto já estão 
abertas. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

RECEPÇÃO 

 

Informamos que, no período do dia 16/11 ao dia 

23/11, o horário de atendimento da recepção será 

diferenciado no turno da noite, pois haverá apenas 

um plantão, sem possibilidade de realizar 

matrículas e demais solicitações ou entrega de 

demais documentos. 

FICHAS DE ACOMPANHAMENTO 
3º TRIMESTRE – 5º ANO EF AO 3º ANO EM 
 
A devolução das fichas, devidamente assinadas, 

deverá ser realizada até o dia 23 de novembro 

para o professor conselheiro ou para a 

coordenação. 

ANOS INICIAIS 

 

O 4º ano está realizando o Projeto Tampinhas 

do Amor. A cada 5 tampinhas ou lacres, você 

pode ganhar 1 copo de suco natural. Essa ação 

acontece sempre às quartas-feiras, no horário do 

intervalo. As tampinhas e os lacres serão 

repassados para a Liga de Combate ao Câncer 

de Sapiranga.  

TORNEIO MERIDIONAL DE HANDEBOL 

 

A Equipe Pré-mirim Masculina e Feminina de 

Handebol não irá participar do Torneio na 

segunda-feira, dia 19/11, porque alguns têm 

outros compromissos importantes também e, por 

isso, não temos o número suficiente de 

alunos(as). Agradecemos aos que se dispuseram 

a participar. Com certeza, teremos outras 

oportunidades para jogarmos. 


