
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CACHORRO-QUENTE DO GEDUCA 
 
No dia 14 de novembro, quarta-feira, o 
GEDUCA estará realizando o seu buffet de 
cachorro-quente, com o objetivo de arrecadar 
verba para que seja possível dar 
continuidade às atividades que já estão 
sendo efetuadas no âmbito escolar.  
O cartão será vendido pelos integrantes do 
Grêmio Estudantil, no valor de R$ 8,00, e 
também estarão à disposição na recepção da 
escola.  
O evento ocorrerá nas dependências da 
Escola Duque de Caxias das 17h30min até 
às 20h30min. No local, haverá a venda de 
refrigerante e de um número limitado de 
cartões.  
Todos os alunos do 5º ano EF ao 3º Ano do 
EM receberam um cartão para venda. 
Solicitamos que o pagamento ou 
devolução do mesmo seja feito até o dia 
12 de novembro, segunda-feira.  

Originalidade e compromisso  
escolar em 1º lugar! 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

SARAU – ANOS INICIAIS 
 

O sarau dos alunos dos Anos Iniciais está se 
aproximando. Reservem as datas! 
 

19/11 – 4º ano – Professora Carol 
20/11 – 2º ano B – Professora Eduarda 
21/11 – 1º ano B – Professora Simone 
22/11 – 1º ano A – Professora Daiana 
26/11 – 2º ano A – Professora Cassiane 
27/11 – 3º ano – Professora Camila 
 

Será no miniauditório, às 19h. 
 

FERIADO DE 15 DE NOVEMBRO 
 
Informamos que no dia 15 de novembro, 
quinta-feira, teremos feriado em 
comemoração à Proclamação da República.  
Não haverá ponte na sexta-feira, sendo dia 
letivo. 
Importante observar que vários feriados 
ocorreram neste dia da semana. Salientamos, 
assim, a importância da presença neste dia. 
 

MATRÍCULAS TURNO OPOSTO 
 

As matrículas para o Turno Oposto já estão 
abertas. 
 

JOGOS INTERSÉRIES 
 
Nos dias 12 e 13 de novembro, ocorrerão os 
jogos interséries. 
No dia 12, segunda-feira, acontecem os jogos 
do 4º ano ao 7º ano do EM. Já no dia 13, 
terça-feira, ocorrem os jogos do 8º ano de EF 
ao 3º ano do EM. 
 

FICHAS DE ACOMPANHAMENTO 
3º TRIMESTRE – 5º ANO EF AO 3º ANO EM 
 
Durante a última semana, foram entregues as 
fichas de acompanhamento do último 
trimestre de 2018. 
Solicitamos que os responsáveis analisem, 
junto com seus filhos, para garantir ciência de 
situação acadêmica nesta reta final do ano 
letivo. 
 

FUTSAL 
 
Comunicamos que no dia 13/11, terça-feira, 
não haverá treino de futsal para as categorias 
sub-07, sub-11 e sub-13. 
 


