
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

REUNIÕES COM PAIS/RESPONSÁVEIS 
ANOS INICIAIS 

No mês de março, ocorrerão as reuniões dos Anos 

Iniciais, sempre às 19h. 

11/03 – Segunda-feira 

Eduarda – 2º ano A – Sala 15 

Caroline – 4º ano – Sala 7 

Simone – 1º ano – Sala 22 
 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

BOLETOS DE MENSALIDADE 

 

Lembramos que, em 2019, os boletos de 

mensalidades não serão mais enviados por correio, 

apenas por e-mail, para o endereço de e-mail 

cadastrado no responsável financeiro pelo aluno. 

Como o boleto é enviado diretamente do sistema, 

alguns provedores podem identificar como SPAM. Por 

favor, desativem esse bloqueio para os e-mails 

recebidos da escola. 

08 DE MARÇO DE 2019 

FINANCEIRO 2019 

Almoços avulsos – R$ 10,00 

Os almoços avulsos deverão ser pagos no 

momento da compra. 

A reserva deve ser realizada na recepção da 

escola, até às 10h do dia em que o aluno irá 

almoçar.  

Agenda – R$ 18,00 

A cobrança da agenda escolar será feita no 

boleto de mensalidade, com vencimento no mês 

de março/2019. 

Para alunos do Ensino Médio, o uso da agenda é 

opcional. A venda será feita na Biblioteca e o 

pagamento deverá ser no momento da compra. 

HANDEBOL 
 

Para os alunos de 3º e 4º ano EF, haverá alteração 

nos dias de treinos. 

Terça-feira (misto) – 17h30min às 18h30min 

Quinta-feira (feminino) – 17h30min às 18h30min  

Sexta-feira (masculino) – 17h30min às 18h30min 

 

TURNO OPOSTO 
 

Para os alunos matriculados no Turno Oposto, a 

cobrança será feita a partir dos boletos com 

vencimento no mês de março. No mesmo boleto 

da mensalidade, não será mais enviado boleto 

separado para a cobrança deste serviço. 

REUNIÃO COM PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

Dia 13 de março (quarta-feira), com início às 19h, 

ocorrerá a reunião com os pais do 5° e 6°ano do 

Ensino Fundamental. 

É muito importante a presença de todos neste 

momento! 


