06 DE SETEMBRO DE 2018
ENTARDECER FARROUPILHA

BOLETOS 2018

No dia 18 de setembro, teremos o Entardecer
Farroupilha. Os alunos se apresentarão e
teremos um delicioso salsipão. Cartões à venda
na secretaria da escola, no valor de R$ 8,00.
Horário: 17h30min às 19h30min.

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
CANCELAMENTO FUTSAL

JOGOS ESCOLARES
O Encerramento dos 25° Jogos foi lindo e muito
emocionante. Nossa escola participou com
algumas equipes, sendo que estes foram os
nossos melhores resultados.
- 1° lugar no Atletismo Pré-mirim Masculino
- 1° lugar no Vôlei Infantil Masculino
- 2° lugar no Vôlei Infantil Feminino
- 1° lugar no Handebol Pré-mirim Masculino Medalha de Artilheiro para Luís Otávio da Silva
- 2° lugar Handebol Mirim Feminino - Medalha de
Artilheira para Maria Antônia Fröis Andreis
- 2° lugar Handebol Infantil Feminino - Medalha
de Artilheira para Emily Augustin e Goleira
menos vazada para Eduarda Silva Welter
- 4° lugar Handebol Pré-mirim Feminino
- 4° lugar Handebol Infantil Masculino
- 1° lugar Futsal Pré-mirim Masculino - Medalha
de Artilheiro para Vinícius Becker Casagrande e
Goleiro Menos Vazado para Lucas da Costa
Hanauer.
Parabéns a todos as pessoas envolvidas, em
especial aos alunos que participaram, pois, sem
eles e sem a parceria das famílias, nós não
teríamos tido tanto sucesso. Obrigada!
Direção e Equipe de Educação Física.

No dia 12 de setembro, quarta-feira, não haverá
treino de futsal. O professor Antônio estará
acompanhando os alunos do 4º ano em um
passeio de estudos a Porto Alegre.
FERIADOS DE SETEMBRO
Comunicamos que dia 07 de setembro, sextafeira, será feriado. No dia 20 de setembro,
quinta-feira, também será feriado e dia 21 de
setembro será dia não letivo, portanto não
haverá aula.

