29 DE MARÇO 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
GRUPO DE WHATSAPP
Pensando em melhorar a comunicação com as
famílias, decidimos criar um grupo de
transmissão via Whatspp para cada turma. Esse
grupo será para comunicados gerais das turmas,
envio de bilhetão e outros bilhetes.
Para receber as informações, é necessário ter no
seu contato o número do celular da recepção:
(51) 991996440
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.
COXA E SOBRECOXA
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.

CARTEIRINHA DO ESTUDANTE
No dia 05 de abril, teremos a presença de representantes do DCE da Universidade FEEVALE, na
escola, para a emissão das carteiras estudantis. Pedimos que neste dia os alunos tragam a fichas
devidamente preenchidas e o valor de R$35,00 correspondente ao custo da emissão. No mesmo
dia (final do turno), será feita a entrega das carteiras aos alunos.
Não há necessidade de trazer a foto, pois usaremos a que está no sistema.
Chamamos a atenção para a necessidade de organização, pois a emissão, na escola, será
realizada apenas neste dia.
Segue, em anexo, a ficha para ser preenchida.

