05 DE ABRIL DE 2019

UNIFORMES
O uso do uniforme é obrigatório em todos os
dias de aula. Solicitamos a atenção com
agasalhos e casacos, que também devem
ser do uniforme.
As calças, saias ou bermudas devem ser das
cores azul-marinho ou preta.
Nas atividades extras, os alunos também
devem estar uniformizados, ou fardados,
conforme o caso.
AULAS DE TEATRO
Informamos que as aulas de teatro dos dias
19/03, 02/04 e 16/04 não ocorrerão. A
recuperação dessas aulas acontecerá nos
dias 12/04, 10/05 e 17/05, no mesmo horário
das aulas.

BOLETOS – ABRIL
Nos boletos com vencimento em ABRIL iniciam
as cobranças de atividades extras, almoços e
aulas de reforço, conforme autorização de cada
aluno.
Tesouraria
AULAS DE VIOLONCELO E PIANO
A partir de 2019, a cidade de Sapiranga conta
com aulas de Violoncelo e Piano, numa parceria
entre a Eagle Idiomas e a Igreja Redentor. As
aulas desses instrumentos serão aos sábados
pela manhã, na Igreja. Não é necessário adquirir
os instrumentos para iniciar as aulas, porque
haverá no local.
Contatos pelo fone fixo: 3064-1733.

LIVROS – ANOS INICIAIS

COXA E SOBRECOXA

No sábado, dia 06 de abril, a professora
Angela Schumacher fará o lançamento das
suas obras literárias na Praça Arlindo Weber
(em frente à escola). Caso alguma família
queira prestigiar e adotar algum livro da
professora, gostaríamos de comunicar que as
turmas dos anos iniciais irão adotar, neste 1º
semestre, as seguintes obras:
1º ano: As aventuras de Caquinho
2º ano: Filhote Leôncio
3º ano: Blá, blá, blá
4º ano: Tri curiosas
Lembramos a todos que os livros também
estarão à venda na nossa Feira do Livro.

A Comunidade Evangélica do Redentor está
oferecendo coxa e sobrecoxa de frango,
acompanhadas de pão e salada. É para o dia 06
de abril. Cartões à venda na secretaria da escola.
NOITE DO PIJAMA – ANOS INICIAIS
Solicitamos que as famílias dos Anos Iniciais
retornem as autorização da Noite do Pijama até
sexta-feira, dia 12/04 (no bilhete enviado às
famílias, tínhamos solicitado outra data, mas
precisamos organizar as encomendas e, por
isso, antecipamos).

FIQUE POR DENTRO!
Quer saber das notícias e novidades da escola?
Visite nosso site: www.duque.g12.br
Facebook: https://www.facebook.com/duque.g12.br/
Instagram: centrosinodalsapiranga
Curta, comente, compartilhe! Somos todos Duque! #souduque

