
 
 

   

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 14 DE SETEMBRO DE 2018 14 DE SETEMBRO DE 2018 

 

14 DE SETEMBRO DE 2018 

GRUPOS EM REDES SOCIAIS 
 

A escola não autoriza seus profissionais a 
participarem de grupos, em redes sociais 
(Whatsapp, por exemplo), para atender 
demandas dos alunos e familiares. Caso haja 
necessidade de contato, ele pode ser feito pelo 
número da recepção (51) 98946-0722. 

 

NOITE DO PIJAMA – ANOS INICIAIS 
 

Enviamos, na última sexta-feira, o bilhete da Noite do 
Pijama pelos alunos. As famílias que permitirem que 
seus filhos participem devem encaminhar a 
autorização até segunda-feira, 09/03.  
Essa atividade de integração vai acontecer no dia 
20/03, sexta-feira, a partir das 19h30min.  
 
 

MATRÍCULAS – EJA E TÉCNICO 
 

Lembramos que as matrículas para quem busca 
terminar o Ensino Médio, através da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), ainda estão 
abertas! 
Também continuam abertas as matrículas para o 
curso profissionalizante Técnico em Informática, com 
início dia 02/03. 
 

Aproveite e compartilhe essas oportunidades! 

REUNIÕES COM PAIS/RESPONSÁVEIS 
ANOS INICIAIS 

 

No mês de março, ocorrerão as reuniões dos 

Anos Iniciais, sempre às 19h. 

 09/03 – 4° ANO  

      Professora Carol 

 10/03 – 3° ANO A  

      Professora Camila 

 
 

ALERTA 
Estamos atentos aos cuidados com a prevenção 
de doenças infecto contagiosas e, por isso, 
ressaltamos que as garrafinhas/copos são de uso 
individual, os bebedouros devem ser utilizados 
para abastecimento das garrafinhas/copos. 
Pedimos o auxílio das famílias para desenvolver 
este hábito.  

FICHA DE AUSÊNCIA  
A partir de hoje, estamos adotando um documento 
para registrar previamente as ausências escolares 
que não sejam justificadas por atestado médico, por 
exemplo, saídas por motivos de viagem. O mesmo 
deve ser solicitado na recepção da escola e a família 
deverá informar o período e o motivo do 
afastamento.  

 

ACHADOS E PERDIDOS 
 

Famílias! 
Temos muitos itens “Perdidos, achados” não 
identificados na Biblioteca. Pedimos que, na próxima 
semana, venham conferir se alguns desses itens 
pertencem ao seu filho(a), pois faremos o descarte 
e/ou doação do que restar. 
 

A partir do dia 11/03 estarão disponíveis as 
senhas para a palestra. 

 

FUTSAL 

A partir da próxima semana, o portão de acesso ao 
ginásio ficará fechado durante a aula de futsal, e 
será aberto novamente para buscar os alunos às 
18h20. 


