22 DE FEVEREIRO DE 2019

22 DE FEVEREIRO DE 2019

ATIVIDADES EXTRAS
Na quarta-feira, dia 20/02, 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.
BRECHÓ DE UNIFORMES

BOLETOS DE MENSALIDADE

Na próxima segunda-feira, 25/02, vai
acontecer, na Biblioteca, o Brechó de
Uniformes, no qual serão vendidos
uniformes usados por um valor mais
baixo. O valor arrecadado será revertido
em livros.
O horário de atendimento da biblioteca
neste dia será das 7h às 11h50min e das
13h às 17h30min.

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 este bloqueio para os e-mails recebidos da escola.

FERIADO
ANIVERSÁRIO DE SAPIRANGA E CARVANAL
Informamos que na semana que vem haverá feriado do dia 28 de fevereiro ao dia 05 de março. No dia 06
de março, teremos aula normal.
REUNIÕES – ANOS INICIAIS
No mês de março, ocorrerão as reuniões dos Anos Iniciais, sempre às 19h.
06/03 – Quarta-feira
Camila – 3º ano A – Sala 21
07/03 – Quinta-feira
Cassiane – 3 ano B – Sala 9
Daiana – 2º ano B – Sala 5
11/03 – Segunda-feira
Eduarda – 2º ano A – Sala 4
Carolina – 4º ano – Sala 7
Simone – 1º ano – Sala 22

