
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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. 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

BOLETOS DE MENSALIDADE 

Lembramos que, em 2019, os boletos de 

mensalidades não serão mais enviados por correio, 

apenas por e-mail, para o endereço de e-mail 

cadastrado no responsável financeiro pelo aluno. 

Como o boleto é enviado diretamente do sistema, 

alguns provedores podem identificar como SPAM. Por 

favor, desativem esse bloqueio para os e-mails 

recebidos da escola. 

15 DE MARÇO DE 2019 

FINANCEIRO 2019 

Almoços avulsos – R$ 10,00 

Os almoços avulsos deverão ser pagos no 

momento da compra. 

A reserva deve ser realizada na recepção da 

escola, até às 10h do dia em que o aluno irá 

almoçar.  

Agenda – R$ 18,00 

A cobrança da agenda escolar será feita no 

boleto de mensalidade, com vencimento no mês 

de março/2019. 

Para alunos do Ensino Médio, o uso da agenda é 

opcional. A venda será feita na Biblioteca e o 

pagamento deverá ser no momento da compra. 

HANDEBOL 
 

Para os alunos de 3º e 4º ano EF, haverá alteração 

nos dias de treinos. 

Terça-feira (misto) – 17h30min às 18h30min 

Quinta-feira (feminino) – 17h30min às 18h30min  

Sexta-feira (masculino) – 17h30min às 18h30min 

 

TURNO OPOSTO 
 

Para os alunos matriculados no Turno Oposto, a 

cobrança será feita a partir dos boletos com 

vencimento no mês de março. No mesmo boleto 

da mensalidade, não será mais enviado boleto 

separado para a cobrança deste serviço. 

REUNIÃO ANOS INICIAIS 
 

Comunicamos que dia 21/03 (quinta-feira) haverá a 
reunião do 2º ano B, com a Prof.ª Dilziane. Será na 
sala 05, às 19 horas 

ANOS INICIAIS 

Para que as famílias possam se organizar, 

comunicamos que a Noite do Pijama será dia 26 

de abril, a partir das 19h30min. 

MATRÍCULAS 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Ainda temos vagas no Curso Técnico em Informática. 

A turma nova iniciou recentemente. As aulas são de 

segunda à quinta-feira à noite, das 18h30min às 

21h45min. Interessados podem buscar informações 

na secretaria da escola. 

 

 DOAÇÃO IMPOSTO DE RENDA 

A Prefeitura Municipal de Sapiranga divulgou a lista 

de instituições que podem ser beneficiadas com parte 

do valor devido no IRPF. Confira no link 

https://bit.ly/2F6KUo6.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2F6KUo6%3Ffbclid%3DIwAR3rnyfLK9F7d4eGhWScLersuWv94PmwSBK8oV0_WfusO8nPeyzoonTUwjs&h=AT12-ghfFgs2WvTMBK9c4JkkQyw2r9_4uwgWjmo51F6ZeIw3cnuVnSPpLYStfU2xClvjJ-HHN5cIl-FWN9LLOn8bUK2NAOIieCNvbiIcOP5ZiIVPSrzdrbqCOGJKZHZMjcGO4aSQXvDlBItxMvgM9NA7oNKvlpVR1ops1UzYCU6CfA5gmlEYJnm2GkothFRKS0Gaq83X7yX4uT3QQgRh9FG0z8RPN21Wn0e8Ke9LI9YA3GCOfYFDEaKB2qWzA_f8187v0fBCT9aI9AafPVq1P-xoCObnLbxqcStdKKSqLBGRMTcQ3W0YZvtSeQ84UnOLf1pX7gmy9SIOMTYQvklJ0nys0hPm_2MgwUg7TRJ8Qt2epODppqXSi3YaaMb7R8kcNoVApMbEBKZ00UXxnEl-3F-54tekFBrEisVZdUX0pXX1ZDevJI4kbLBeKPCHV23H-nuP7WG3WhtkdMfCgOfCnAlbatzqB2neM6OgSWk7Q9R7tqHU4n5mDHtstv2losF3bMLPg7-9kzkkL2EtFnkRziSi20ehuZGhVhFFNvrM7-IR8PbFJo9TiaaHYxLUfo6g6sRmt4C7fhFDMzL99MWSJHWe0cIIe7j4yJ1Sqq34Y_94wKB_O39WM-6Zz97gKt92aLy4

