20 DE ABRIL DE 2018

FECHAMENTO DO PORTÃO
Pedimos a ajuda dos pais e responsáveis
para que tomem o cuidado de deixar o portão
sempre trancado, mesmo que a sua entrada
e saída seja feita rapidamente. Verificamos
que o portão tem ficado apenas “encostado”
algumas vezes.
É muito importante que o portão esteja
sempre trancado para, dessa forma,
garantirmos a SEGURANÇA dos seus filhos
e evitarmos a entrada de pessoas estranhas
na escola.
ANTECIPAÇÃO
DO
FERIADO
DE
ASCENSÃO DO SENHOR E FERIADO DO
DIA DO TRABALHO
Informamos que não teremos aulas nos dias
30 de abril e 1º de maio.
Foi antecipado para o dia 30 de abril o feriado
da Ascensão do Senhor, com data de 10 de
maio, através de Decreto Municipal.
No dia 1º de maio, comemoramos o Dia do
trabalho.
IDENTIFICAÇÃO NOS UNIFORMES
É muito importante que os pais identifiquem
os uniformes. Temos uma fita entretela na
recepção da escola que pode ser colada nas
roupas para identificá-las.
HOMENAGEM PARA AS MÃES
ANOS INICIAIS
Mamães!! Reservem as datas.
Cada turma fará uma homenagem para a
mamãe, às 18h.
14/05 – 2º ano B – Sala 07
15/05 - 2º ano A – Sala 07
16/05 - 1º ano A – Sala 07
16/05 – 1º ano B – Sala 22
17/05 - 4º ano – Sala 07
18/05 - 3º ano – Sala 07

DEVOLUÇÃO DAS FICHAS DE
ACOMPANHAMENTO
As fichas de acompanhamento do 1º trimestre
foram entregues aos alunos no dia 13 de abril.
Solicitamos que as mesmas sejam devolvidas,
devidamente assinadas, até o dia 27 de abril
(sexta-feira).

CONVITE – HIP HOP
Ainda estão abertas as inscrições para as aulas
de Hip Hop, nos seguintes dias e horários:
- 8º e 9º ano: quartas-feiras, das 17h30min às
18h30min.
- Ensino Médio e 9º ano: segundas-feiras, das
15h30min às 16h30min.
- 1º e 2º ano EF: quartas-feiras, das 8h às 9h
(ginásio da escola).
Obs.: o 9º ano tem a opção de 2 horários.
Aguardamos vocês!!
UNIFORMES
O RVM BUS estará fazendo uma visita à escola
DUQUE nos dias 03 e 04 de maio.
Dia 03/05: Unidade INFANTIL
Horário: 16h às 18h
Dia 04/05: Unidade do CENTRO
Horário: 7h30min às 18h

