
 
 

 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 14 DE SETEMBRO DE 2018 

EDITAL DE BOLSAS 
 

No último dia 04 de outubro, lançamos o edital de bolsas de estudo para 2020, no site da escola – 
www.duque.g12.br – e nos murais das duas unidades.  
 

CRONOGRAMA DE CONCESSÃO DE NOVAS BOLSAS DE ESTUDOS – FILANTROPIA 
 

De 07/11/2019 a 11/11/2019  - Retirada da ficha socioeconômica na recepção da escola. 
 
Até 18/11/2019 - Devolução da ficha socioeconômica devidamente preenchida e entrega de toda a 
documentação solicitada, na recepção da escola, para posterior análise e comunicação do resultado por 
parte da escola ao responsável financeiro do aluno. 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

14 DE NOVEMBRO DE 2019 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

 EXCURSÃO 9° ANO 
 

Na próxima segunda-feira, 18/11, os alunos do 9º ano EF 
sairão em viagem para Porto Belo/SC. O retorno será na 
quinta-feira, dia 21/11. Na viagem, os alunos estarão 
acompanhados das professoras Dolores, Eliana e Maira. 
 

Os alunos que não participarão da viagem receberão 
atividades para realizar em casa, estando dispensados do 
comparecimento na escola nos dias da viagem. Na sexta-
feira, 22/11, esses alunos terão aula normal. 

 

FERIADO – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
 

Na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro, será feriado 
nacional, portanto não haverá aula. 

  
CANCELAMENTO DO HANDEBOL 

 

Na próxima semana, nos dias 19/11 e 21/11 (terça e 
quinta-feira), não haverá treino de Handebol para alunos 
do 3° EF ao 9° ano do EF, pois a professora Dolores estará 
acompanhando os alunos do 9° ano em uma viagem de 
estudos em Santa Catarina.  

CIPA 
 

Na próxima semana, a CIPA promove uma palestra com 
os estudantes do 7° ano EF ao 3º ano EM sobre 
Qualidade de vida, com a Educadora Física Greice de 
Oliveira e a Nutricionista Elenilda Michels. 
 

 

SAÍDA DE ESTUDOS – 3° ANO EF 
 

Na próxima sexta-feira, 22/11, os alunos dos 
3° anos farão um passeio de estudos para ao 
Jardim Zoológico de Sapucaia do Sul. A 
saída está prevista para as 8h e o retorno às 
17h.  

 

http://www.duque.g12.br/

