
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULAS TURNO OPOSTO 
 

A partir de 2019, o Tempo Integral passa a ser 
chamado de Turno Oposto.  

As matrículas já estão abertas!  

ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 
 

Amanhã, dia 14 de dezembro, ocorrerá a atividade 

de Integração no Sítio Quatro Estações para as 

turmas de 5º a 8º ano EF. 

A saída está marcada para as 7h30min e o retorno 

após as 16h. 

Caso esteja chovendo, a atividade será cancelada. 

Não haverá atividade na escola para os alunos que 

não confirmaram a participação na integração. 

ATENÇÃO – BOLETOS 
 

Na segunda-feira, dia 03/12/2018, enviamos por e-mail todos os boletos com vencimento no mês de dezembro para 
o endereço de e-mail cadastrado no responsável financeiro pelo aluno. 
Como o boleto é enviado diretamente do sistema, alguns provedores de e-mail podem identificar como SPAM. Por 
favor, desativem este bloqueio para os e-mails recebidos da Tesouraria da escola. 
Pedimos que mantenham atualizados seus dados pessoais junto à recepção. 
Para este mês, ainda mantemos o envio por Correio também. 
 

EM 2019, TODOS OS BOLETOS SERÃO ENVIADOS SOMENTE POR EMAIL,  
NÃO SERÃO MAIS ENVIADOS POR CORREIO! 

Qualquer dúvida, estamos à disposição! 
Charlise e/ou Thaiane  

         tesouraria@duque.g12.br          51 991996440   

          

 
 
 

13 DE DEZEMBRO DE 2018 

FÉRIAS COLETIVAS E RECESSO 
 

Para o cumprimento de férias coletivas, 

encerraremos nossas atividades no dia 21 de 

dezembro, às 12h. O retorno será no dia 10 de 

janeiro, às 8h. 

ENTREGA DOS RESULTADOS FINAIS 
 

No dia 21 de dezembro, das 8h às 11h30min, 
estaremos entregando os resultados finais de 
todas as turmas dos Anos Iniciais, Anos Finais e 
1º e 2º ano do EM. 

ÚLTIMO DIA DE ATIVIDADES 
 

No dia 14/12, teremos o encerramento das aulas. 
As turmas de 9º ano EF, 1º e 2º ano EM estão 
organizando sabão na lona para os dois últimos 
períodos. Caso alguém não queira participar e 
quiser ir embora, necessitará de autorização do 
responsável. 

INÍCIO DO ANO LETIVO 2019 
 

As aulas, no próximo ano, iniciarão no dia 18 de 
fevereiro. 
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