
 
 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

05 DE JULHO DE 2019 

JOGOS 24 HORAS 2019 
 

A escola, junto com o grupo de professores, 
coordenação e direção, além de amigos da escola, está 
organizando os JOGOS 24h para alunos do 8º ano do 
EF ao 3º ano do EM. Essa atividade cultural e esportiva 
acontecerá no Ginásio de Esportes da escola, a partir 
das 15h do dia 19 de julho até as 12h do dia 20 de julho 
de 2019.  
No dia 01 de julho, as turmas receberam o Regulamento 
e bilhetes com autorização para todos os alunos de 8º 
ano EF ao 3º ano do Ensino Médio. 
No dia 08 de julho, as turmas deverão entregar a fichas 
de inscrição com o nome dos participantes da turma e as 
autorizações.  
Os participantes deverão se inscrever mediante 
autorização escrita e assinada pelos pais ou 
responsáveis, formando equipes por turma, que 
permanecerão no local em tempo integral. De acordo 
com o número da turma, cada equipe poderá ter um 
mínimo de alunos para se inscrever. Ao todo, poderão 
existir cinco equipes. As equipes já selecionaram a sua 
cor. Para a efetiva realização dos Jogos 24 horas, a 
escola precisa receber a inscrição de, pelo menos, três 
equipes. Solicitamos a doação de 1 litro de leite integral 
por aluno inscrito, para doação à Liga de Combate ao 
Câncer de Sapiranga. 

 
 

FÉRIAS DE INVERNO 
 

As férias de inverno ocorrerão a partir do dia 
20/07. O retorno será dia 05/08. 
 

 
Senhores pais,  

a ajuda de todos vocês é muito importante! 

CAMPANHA DA IGREJA DO RELÓGIO 
 

A Igreja do Relógio, da Comunidade Redentor, 
precisa da ajuda para uma super manutenção 
na sua estrutura geral – telhado, janelas, fiação 
elétrica, enfim. Ela é um patrimônio histórico da 
cidade e nossa escola está vinculada a ela. 
Para obter os recursos necessários, está 
realizando uma ação entre amigos. Temos 
blocos à disposição na secretaria da escola. As 
famílias que desejarem ajudar, podem retirá-los 
a qualquer momento. 

 

TREINO DE FUTSAL 
 

Na terça-feira, dia 09/07, não haverá treino de futsal. O 
professor Antônio estará acompanhando a turma do 4º 
ano, que fará uma saída de estudos em Porto Alegre. 

DIA DOS PAIS – ANOS INICIAIS 
 

Gostaríamos de comunicar que a Homenagem pelo Dia 
dos Pais dos Anos Iniciais será nos dias 19 e 20 de 
agosto, às 18h. Agende-se, papais!! 
 

Dia 19/08: 1º ano, 3º ano A e 4º ano 
Dia 20/08: 2º ano A e B e 3º ano B 

ANOS INICIAIS 
 

Na quarta-feira, dia 10/07, os alunos do 1º ao 4º ano EF 
assistirão ao Espetáculo O Chapeleiro Maluco, no 
Centro de Cultura, ao custo de R$ 10,00. 


