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14 DE SETEMBRO DE 2018 

ATENÇÃO!  
A partir dessa semana o bilhetão não será mais impresso para os anos iniciais. A 

divulgação será realizada através das mídias sociais. 

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 
Para melhor organização das famílias, informamos que 
a Noite do Pijama dos Anos Iniciais acontecerá no dia 20 
de março. 
Em breve, divulgaremos maiores informações. 
 
 

FERIADOS 
Nesta semana, acontecerá a antecipação do 
feriado relativo à Emancipação de Sapiranga, 
do dia 28, para o dia 21 de fevereiro. 
Teremos, também, recesso nos dias 24 e 25 
de fevereiro, relativo ao feriado de Carnaval. 
Portanto, teremos 5 dias sem aulas, incluindo 
o final de semana. 
 

BOLETOS 
Os boletos de mensalidade são enviados através de 
remessa direto de nosso sistema. Percebemos que 
alguns provedores acabam bloqueando esse tipo de e-
mail. Pedimos que salvem o e-mail 
tesouraria@duque.g12.br para que os e-mails enviados 
não sejam considerados SPAM ou sejam bloqueados. 
Caso não receba o boleto até o vencimento, por favor, 
entre em contato para enviarmos novamente.  

CANCELAMENTO – ATIVIDADE EXTRA 
Dia 26/02 (quarta-feira), as atividades extras 
Coral Infantil, Coral Infanto Juvenil e Conjunto 
Instrumental estarão canceladas, em função 
de um compromisso, relacionado à Rede 
Sinodal, da professora Ane Maria. 

MATRÍCULAS – EJA E TÉCNICO 
Lembramos que as matrículas para quem 
busca terminar o EM, 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. 

 03/03 – 2° ANO             

     Professora Eduarda  

 04/03 – 4° ANO  

      Professora Carol 

 05/03 – 3° ANO B 

     Professora Cassi 

 10/03 – 3° ANO A  

      Professora Camila 

 
 

mailto:tesouraria@duque.g12.br

