
 
 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

19 DE JUNHO DE 2019 

FESTA JUNINA 
 

Nossa Festa Junina está se aproximando. Será no 
dia 28 de junho (sexta-feira), das 9h30min às 
11h45min, para os alunos do turno da manhã, e 
das 14h30min às 17h20min, para os alunos do 
turno da tarde. 
Para que as famílias possam se organizar em 
relação aos valores que serão cobrados, segue, 
abaixo, uma lista de preços. 
 

 Pipoca: R$ 1,00 

 Rapadura: R$ 2,00 

 Enroladinho: R$ 2,00 

 Pastel: R$ 3,00 

 Pinhão: R$ 3,00 

 Refrigerante copo: R$ 1,50 

 Água: R$ 2,50 

 Quentinho: R$ 2,00 

 Pescaria: R$ 4,00  

 Infláveis: R$ 4,00 

 Árvore da sorte: R$ 10,00 
 

As fichas para compra estarão disponíveis, a partir 
do dia 24/06, na secretaria da escola.  

 

TREINO DE FUTSAL 
 
 

O treino de futsal, para alunos do 2ª ano EF ao 4º 
ano EF, na semana que vem, ocorrerá na terça-
feira pela manhã (25/06). Na quarta-feira, o 
professor estará em outra atividade. 

 

DOAÇÃO DE JORNAIS 
 

A Biblioteca da escola está aceitando doação de 
jornais antigos para serem usados na confecção de 
trabalhos em sala de aula. Quem puder colaborar, 
ficaremos gratos! 

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, ela 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. 
 

 

FÉRIAS DE INVERNO 
 

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

FERIADO 
 

Comunicamos que dia 20/06 será feriado de 

Corpus Christi e dia 21/06 não haverá aula. 


