23 DE MARÇO DE 2018

ACESSO DOS PAIS À SALA DE AULA
FERIADO
Informamos que no dia 30/03 não haverá
aula, devido ao feriado da Paixão de Cristo.
AULAS DE TEATRO
Lembramos que as aulas de teatro dos dias
27/03 e 10/04 não ocorrerão. A recuperação
dessas aulas acontecerá nos dias 04 e
18/04, no mesmo horário das aulas.
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

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.

TREINOS
INICIAIS

DE

HANDEBOL

–

ANOS

Os treinos de handebol de terças e quintas
iniciam às 17h20min
e encerram às
18h45min.

Não é permitido que os pais e/ou responsáveis
dirijam-se à sala de aula sem antes passar na
secretaria. Solicitamos um cuidado especial,
pois
a
presença
da
família
tira
a
atenção/concentração do aluno na atividade que
estiver desenvolvendo.
BOLETOS
Fiquem atentos aos prazos de vencimentos dos
boletos, pois podem ocorrer atrasos na entrega.
Se necessário, solicitem 2ª via dos boletos,
através do e-mail tesouraria@duque.g12.br

UNIFORME FUTSAL
Nos próximos dias, o professor Antônio estará
entregando as autorizações para a aquisição
do uniforme do futsal. Solicitamos a devolução
até o dia 29/03.
A cobrança dos uniformes será feita via boleto
de mensalidade.

CARTEIRAS DE ESTUDANTE
Nos dias 28 e 29 de março, teremos a
presença de representantes da União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas – UBES, na
escola, para a emissão das carteiras
estudantis.
No dia 28, acontecerá a divulgação na sala de
aula e, no dia 29, recolhimento das fichas e do
valor de R$30,00 correspondente ao custo da
emissão. No mesmo dia (final do turno), será
feita a entrega das carteiras aos alunos.
Chamamos a atenção para a necessidade de
organização, pois a emissão, na escola, será
realizada apenas neste período.

