
NOITE TEEN

Nossa tão esperada Noite Teen está bem

próxima! Nessa programação os alunos de 6º ao

9º ano dormirão na escola do dia 27/08 (Terça-

feira) ao dia 28/08 (Quarta-feira).

O valor será de R$ 50,00 e ainda temos algumas

vagas e o pagamento poderá ser feito

diretamente na escola.

No dia 28/08 não haverá aula para os alunos do

fundamental II.

UNIFORME

O uso do uniforme, (inclusive da blusa), é

obrigatório em período de aula e atividades

extras na escola.

Aqueles que ainda não adquiriram seus

agasalhos, favor providenciar o mais rápido

possível, pois o inverno chegou e os que não

estão vindo de uniforme os pais estão sendo

notificados.

TROCA DE UNIFORME

Pedimos aos pais dos alunos de educação

infantil que enviem na mochila das crianças uma

troca a mais de uniforme, para eventualidades.

CARTEIRINHA ESCOLAR

Lembramos aos pais que algumas carteirinhas

não foram retiradas. O valor é de R$ 5,00 e pode

ser pago na tesouraria ou encaminhado pelo

aluno.
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PREZADOS PAIS:

“Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo

dai graças, porque esta é a vontade de Deus em

Cristo Jesus para convosco.” I Tessalonicenses 5:16-18.

AGRADECIMENTO PROGRAMAÇÃO DE PAIS

Agradecemos a presença dos pais na programação

de domingo, estejam certos de que esses

momentos ficarão marcados na memória de seus

filhos.

LANCHES

Prezamos pela saúde e aprendizado de nossos

alunos, por este motivo pedimos aos pais que

evitem enviar no lanche: refrigerante, salgadinho,

bolacha recheada, balas e chicletes, pois a

ingestão desses alimentos prejudicam a

concentração em sala de aula, os alunos ficam

muito agitados ou sem disposição para a realização

das atividades.

HORÁRIO ENTRADA E SAÍDA

Pedimos aos pais para que se atentem ao horário

de entrada e saída para que não haja prejuízo

acadêmico.

SEMANA DE PROVAS

Tivemos alteração na data das provas e o

cronograma será enviado nesta semana.

➢ P1 - 1º ao 5º ano : 26 a 30/08 –será trabalho

➢ P1 - 6º a 9º ano: 26 a 02/09 – No dia 28/08 não

haverá aula devido à Noite Teen


