
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

18 DE ABRIL DE 2019 

VIAGEM DE ESTUDOS – 6º, 7º E 8º ANO 
 

O pagamento da entrada da viagem para Chuí, 
Rio Grande e Pelotas já pode ser realizado na 
Kleintur. A viagem já está confirmada! 

FERIADO 
 

Informamos que no dia 19/04 não haverá aula, 
devido ao feriado da Sexta-feira Santa. No dia 
18/04, quinta-feira, haverá aula normal. 

 

BOLETOS – ABRIL 
 

Nos boletos com vencimento em ABRIL iniciam as 
cobranças de atividades extras, almoços e aulas 
de reforço, conforme autorização de cada aluno. 

 

ALMOÇO PARÓQUIA EVANGÉLICA 
 

A Paróquia Evangélica de Sapiranga realizará um 
almoço no dia 05/05/2019, domingo, com o custo 
de R$ 20,00. Cartões à venda na secretaria da 
escola. 

                         FEIRA DO LIVRO 2019 
 

Nos dias 22, 23 e 24 de abril, ocorrerá a nossa 
tradicional FEIRA DO LIVRO! Este ano, contaremos 
com a presença dos escritores Angela Schumacher, 
Juares Souza e Simone Saueressig.  
Contamos com a colaboração das famílias para a 
aquisição dos livros indicados pelas professoras para 
cada turma.  
Os livros abaixo listados podem ser adquiridos 
diretamente com a professora responsável ou na 
Secretaria: 
 

A história de rubi Ragank, de Simone Saueressig – R$ 25,00 (alunos do 5º e 6ºano) 
Um vulto nas trevas, de Simone Saueressig – R$ 20,00 (alunos do 7º e 8ºano) 
Para nunca mais chorar cebolas, de Juares Souza – R$ 28,00 (alunos do 9ºano EF e 1ºano EM) 
 

Os alunos dos Anos Iniciais lerão as obras abaixo listadas. Aqueles que ainda não adquiriam o 
livro da professora Angela Schumacher, podem fazê-lo durante a Feira do Livro: 
 

As aventuras de Caquinho – R$ 15,00 (1º ano) 
Filhote Leôncio – R$ 15,00 (2º ano) 
Blá, blá, blá – R$ 20,00 (3º ano) 
As tri curiosas – R$ 20,00 (4º ano) 
 

Durante os dias 23 e 24, teremos venda de livros na área coberta! 
 

“Livros não mudam o mundo.  
Quem muda o mundo são as pessoas.  

Os livros só mudam as pessoas” 
                                                            Mario Quintana 

 
 
 

 

RAFTING E PAINTBOLL 
 

No dia 27/04, alunos do 9º ano EF ao 3º ano do EM participarão de uma saída de campo de 
Educação Física. Os alunos que entregaram a autorização sairão às 8h e retornarão às 16h. 
Estarão acompanhados pela professora Dolores e outros professores de cada nível. 


