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Divulgação

SEGUNDA
Marcelo pede que Michael troque
sua roupa até que ele reveja o regulamento. Pérola planeja ajudar
Maria Alice e Alex a terem uma primeira noite especial. Marcelo decide
tirar Dandara do colégio e Gabriela
sugere outra solução. Verena consegue encontrar Álvaro na praia.

Dandara acusa
Hugo de assédio.
Fabiana se envolve na
discussão. Os alunos recebem mensagens com
posts machistas de Hugo
em redes sociais.

TERÇA
Dandara e Hugo se candidatam a
líderes do grêmio estudantil e fazem seus discursos. Álvaro confessa
a Verena que descobriu sobre sua
armação para encontrá-lo. Hugo
anuncia o lançamento de sua candidatura no Le Kebek. Érico e Jade
discutem sobre a presidência do
grêmio. Fabiana tem uma surpresa
ao abrir seu armário pessoal.
QUARTA
Fabiana acusa Dandara de tê-la
atacado e os alunos se surpreendem. Getúlio esquece uma garrafa

de desinfetante na geladeira do Le
Kebek. Leandro e Bárbara se reaproximam. Maria Alice convida Alex
para passar a noite com ela. Hugo
interrompe uma fala de Dandara e
beija a menina.
QUINTA
Dandara acusa Hugo de assédio e
Fabiana se envolve na discussão
dos dois. Alex e Maria Alice têm
sua primeira noite de amor. Márcio
prepara uma surpresa para Pérola. Hugo pede desculpas a Dandara por tê-la beijado sem seu
consentimento.
SEXTA
Gabriela se decepciona com as manifestações agressivas dos alunos.
Os fiscais reportam a Getúlio que
encontraram diversas irregularidades no restaurante. Os alunos começam a receber mensagens com
antigos posts machistas de Hugo
em redes sociais.

Virgílio atinge
Gaetano. Luccino
e Ema tentam apartar os irmãos, e Gaetano não resiste ao
ferimento.
SEGUNDA
Delegado Baltazar decide
prender Lady Margareth. Ernesto descobre os crimes cometidos por Virgílio. Luccino
e Ema tentam apartar os irmãos, e Virgílio acaba atingindo Gaetano.
TERÇA
Gaetano não resiste, e Luccino e Ernesto se desesperam. Baltazar comunica a
Darcy que Lady Margareth
perdeu a sanidade mental.
Dolores anuncia a Darcy e Elisabeta que Lady Margareth
desapareceu.

QUARTA
Darcy, Elisabeta e os médicos procuram por Lady Margareth. Elisabeta afirma à
vilã que não acredita em sua
suposta loucura. Cecília e Rômulo encontram um bebê
abandonado.
QUINTA
Cecília pensa em descobrir os
responsáveis pelo bebê. Josephine depõe contra Brandão.
Susana acusa Xavier e Virgílio.
SEXTA
Todos acusam Xavier, e o Juiz
ordena a prisão do homem.
Xavier ameaça a todos com
uma arma. Xavier é preso por
Baltazar. Brandão é inocentado e todos comemoram.
SÁBADO
Josephine descobre sobre o
bebê deixado à porta de Rômulo e Cecília. Ema e Elisabeta
descobrem que estão grávidas.

