
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELEIÇÕES GEDUCA 
 
Ocorrerá, no dia 10 de abril, as Eleições do 
Grêmio Estudantil Duque de Caxias. 
São duas chapas concorrendo. Suas propostas 
podem ser apreciadas no mural do corredor. 

OLIMPÍADA MENTEINOVADORA 
 
Participamos da 1ª fase da Olimpíada da 
MenteInovadora no dia 02 de abril. 
Fomos para a disputa final, mas infelizmente não 
nos classificamos para a 2º fase em São Paulo. 
Agradecemos o apoio dos familiares. 

06 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. 
 

BOLETOS ABRIL/2018 
 
Lembramos que, nos boletos com vencimento no 
mês de abril, iniciamos as cobranças mensais de 
atividades extras. 
Nos boletos da mensalidade, consta a descrição de 
todos os serviços que compõem o valor que está 
sendo cobrado. 
Em caso de dúvidas, entre em contato! 

A Tesouraria 
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