19 DE OUTUBRO DE 2018
EARTE 2018

EDITAL - BOLSAS DE ESTUDOS 2019

Nos dias 24 e 25 de outubro, os alunos da Dança
Alemã, Hip Hop e Dança (Jazz) participarão do
EARTE - Encontro Artístico de Talentos Escolares
de Sapiranga, que ocorrerá no Centro de
Cultura. Seguem, abaixo, os horários de cada
apresentação.

O Edital de Bolsas de Estudos para o ano de
2019 foi lançado no dia 19/09/18. Ele está
fixado nos murais da escola, na recepção e
também no site. Fiquem atentos às datas e às
orientações para que o processo ocorra da
melhor forma.

Dia
24
25
25
25

Prof.
Edy
Edy
Camila
Rosane

Horário
Noite
Manhã
Tarde
Tarde

Modalidade
Dança Criativa
Dança Criativa
Dança Criativa
Dança Criativa

CORAL INFANTO-JUVENIL
No dia 25 de outubro, os alunos do Coral
Infanto-juvenil participarão do Encontro de
Corais da Rede Sinodal em Ivoti. A saída será
às 8h45min e o retorno está previsto para às
18h30min.
Para esse evento, é necessário que o aluno
leve o documento de identidade.

PASSEIO – LÍNGUA ALEMÃ
No sábado, dia 20 de outubro, os alunos da
Língua Alemã e suas famílias irão realizar um
passeio para Nova Petrópolis com a professora
de Alemão.

CRONOGRAMA DE REMATRÍCULAS
Berçários – 16/10/2018 a 19/10/2018
Níveis – 22/10/2018 a 26/10/2018
1º ao 4º ano EF1 – 16/10/2018 a 19/10/2018
5º ao 9º ano EF2 – 22/10/2018 a 24/10/2018
1º ao 3º ano EM – 25/10/2018 e 26/10/2018

NOITE MUSICAL E MOSTRA DE DANÇA –
ALTERAÇÃO DE DATA
Informamos que as apresentações do dia 17
de outubro foram transferidas para dia 31
de outubro. As apresentações acontecerão
às 19h30min, no Centro de Cultura. O
ingresso será a doação de 1 litro de leite ou
alimento não perecível.

Após o término do período de rematrículas
de cada nível, inicia o período de
matrículas de novos alunos para as vagas
restantes.
AVIS IMPORTANTES
- A rematrícula deverá ser feita pelo
responsável financeiro do aluno.
- A situação financeira do aluno precisa estar
plenamente regularizada com a escola.
- A documentação do aluno deve estar
completa.
- Telefones para contato e endereços
precisam ser atualizados.

CANCELAMENTO FUTSAL
Dia 26/10, sexta-feira, não haverá treino de
futsal.
O
professor
Antônio
estará
acompanhando os alunos do 3° ano EF no
Zoológico de Sapucaia.

