
                                                                                                                               

 

Araçariguama, 04 de Setembro de 2019 

 REMATRÍCULAS 2020 

A partir de 16 de setembro, estarão abertas as rematrículas 2020, por 

isso aproveite para atualizar a vida escolar e financeira de seu filho junto 

à secretaria/tesouraria da escola. 

Lembrando que só será aceita a rematrícula do aluno sem nenhuma 

pendência de documentos na secretaria/tesouraria. Estamos com uma 

grande procura de vaga. Garanta a sua!  

 

 RECOLTA 

Iniciamos uma campanha com nosso alunos com o objetivo de ampliar a 

realidade social em que vivem e incentivá-los a serem solidários. Cada 

aluno recebeu um cofre para arrecadar doações financeiras a fim de 

ajudar crianças e idosos carentes de nossa cidade. O cofre deve ser 

devolvido à capelania e o aluno concorrerá a prêmios. Vamos juntos 

amenizar o sofrimento de alguém e desenvolver o sentido de utilidade; 

agregando principalmente na formação de caráter de nossos alunos.  

 

 CONSELHO DE CLASSE 

No próximo dia 11/09 (Quarta-feira) não teremos aula para nenhuma 

turma do período da tarde devido ao conselho de classe bimestral. 

Para os alunos do período da manhã teremos aula normal.  

 

 FERIADOS 
Não haverá aula no seguinte dia devido ao feriado municipal: 

16/09 – Segunda-feira 
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