
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 13 DE JULHO DE 2018 

BOLETOS 2018 
 

Fiquem atentos aos prazos de vencimentos 

dos boletos, pois podem ocorrer atrasos na 
entrega.  
Se necessário, solicitem 2ª via dos boletos, 

através do e-mail tesouraria@duque.g12.br 
 

INÍCIO DAS AULAS  
ALUNOS DO 5º ANO AO 8º ANO EF 
 

As aulas dos alunos do 5º ao 8º Ano do 
EF iniciarão no dia 31 de julho, terça-

feira, devido ao Conselho Participativo 
das turmas do EM e 9º Ano do EF. 

As fichas de acompanhamento dessas 
turmas serão entregues na terça-feira, 

pelos professores das turmas. 
 

RECESSO DE INVERNO  
HORÁRIO DA ESCOLA 
 

Comunicamos que o recesso escolar 
inicia dia 16 de julho e termina dia 27 de 

julho. Reiniciamos as aulas no dia 30 de 
julho (segunda-feira). 

 
Neste período, a escola estará aberta 

nos seguintes horários: 
 

MANHÃ: 8h às 11h30min 
TARDE: 13h às 18h 

FEIRA DO LIVRO  

 
Nos dias 01 e 02 de agosto (quarta e 

quinta-feira) acontecerá a Feira do Livro. 
Os alunos farão a compra dos livros 

diretamente com o livreiro. O valor será 
informado em um bilhete específico, na 

segunda-feira, dia 30/07. 
 

CONSELHO PARTICIPATIVO 

9º ANO DO EF AO 3º ANO EM 
 

No dia 30 de julho, segunda-feira, os 
alunos do 9º Ano do EF ao 3º Ano do EM 

participarão do Conselho Participativo, 
quando serão entregues as fichas de 

acompanhamento. 
O conselho de cada turma ocorrerá em 

um horário diferente, sendo que os 

alunos deverão vir para a escola 
somente no horário correspondente à 

sua turma, como segue: 
 9º Ano EF: 7h20min até 8h45min 

 1º Ano EM: 8h45min até 9h30 
 2º Ano EM: 9h30 até 11h 

 3º Ano EM: 11h até 11h50 
 

 

Agradecemos a participação dos alunos e 
das famílias na IX Gincana de Integração 

Duque de Caxias. 
Parabéns às três equipes que mostraram 

engajamento, trabalho em equipe e 
muita determinação! 
 

Todas são merecedoras de aplausos: 
 3º Lugar: Equipe Thunder  

 2º Lugar: Equipe White Army  
 1º Lugar: Equipe Kazak 

 

JOGOS ESCOLARES 
 

No dia 31 de julho (terça-feira), ocorrerá 

a Abertura dos 25º Jogos Escolares de 
Sapiranga. As alunas do Handebol, 

Categoria Infantil, juntamente com a 

professora Dolores, participarão como 
Delegação da Escola. 


