02 DE MARÇO DE 2018

REUNIÃO DE PAIS - ANOS INICIAIS

Financeiro 2018
Blocos – R$ 4,00
Não faremos mais a cobrança dos blocos junto ao boleto
de mensalidade. O pagamento deverá ser feito no
momento da compra.
A venda passa a ser na Biblioteca.
Almoços avulsos – R$ 9,00
Os almoços avulsos deverão ser pagos no momento da
compra.
A reserva permanece até às 10h do dia em que o aluno
irá almoçar. Deve ser feita na recepção da escola.
Agenda – R$ 17,00
A cobrança da agenda escolar será feita no boleto de
mensalidade, com vencimento no mês de março/2018.
Para alunos do Ensino Médio, o uso da agenda é opcional.
A venda será feita na Biblioteca e o pagamento também
deverá ser no momento da compra.
AULAS DO TÉCNICO EM INFORMÁTICA
As aulas da turma nova do Curso Técnico em Informática
iniciam dia 05/03/18.
Estamos com matriculas abertas!!
REUNIÃO DE PAIS DO 5º ANO
No dia 8 de março, quinta-feira, ocorrerá a reunião com
os pais dos alunos do 5º ano, com início às 19h, na sala
07.
ATIVIDADES EXTRAS
Na quarta-feira, dia 21/02, entregamos para todos os
alunos a lista com as atividades extras oferecidas pela
escola, juntamente com a autorização para participação
nas atividades.
Pedimos atenção redobrada para a assinatura da
autorização, que deverá ser feita pelo RESPONSÁVEL
FINANCEIRO do aluno. Os dados já irão preenchidos.
A devolução da autorização assinada deverá ser feita ao
longo da próxima semana.
A cobrança das atividades extras é feita nos boletos de
mensalidades com vencimentos de abril a dezembro.
As atividades extras iniciam a partir de março!!

Solicitamos que os pais dos alunos dos anos iniciais
reservem a data abaixo para a Reunião, que ocorrerá nos
seguintes horários:
06/03, às 19 horas:
3º Ano – Prof.ª Camila – Miniauditório
07/03, às 19 horas:
1º Ano B – Prof.ª Simone - Sala 22
1º ano A – Prof.ª Daiana - Sala 21
08/03, às 19 horas:
4º ano – Prof.ª Ângela - Miniauditório

UNIFORMES
A partir do dia 05/03, o uso dos uniformes será obrigatório
em todos os dias de aula.
Solicitamos atenção com os agasalhos e casacos, que
também devem ser do uniforme.
As calças, saias ou bermudas devem ser das cores azulmarinho ou preta.
Nas atividades extras, os alunos também devem estar
uniformizados, ou fardados, conforme o caso.
BOLETOS
Fiquem atentos aos prazos de vencimento dos boletos. Se
necessário, solicitem 2ª via através do e-mail:
tesouraria@duque.g12.br.
CURSO DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS
Encontram-se abertas as inscrições para o curso de
informática para adultos. Com o objetivo de conhecer o
Sistema Operacional Windows e os recursos da Internet, o
curso é voltado para adultos de todas as idades.
Início: 20/03/18
Aulas: Terças e Quartas - 14h às 16h30min.
Término: 24/04/18
Carga horária total: 30 horas
Investimento: R$ 380,00

