Ceilândia/DF, quarta-feira, 10 de maio de 2017
Parabenizamos os
nossos alunos e o
professor Rômulo
pela conquista do 1º
lugar na etapa
Regional e o 4º
lugar na etapa
Nacional da IX
Olimpíada de
Raciocínio Mind Lab
2017.

RECADOS DO MÊS
DATAS IMPORTANTES
08/05 – Início do II trimestre
10/05 – Vencimento da mensalidade
escolar
12/05 – Entrega de notas referente
ao I trimestre
12/05 – Passeio ao cinema para os
alunos do 2º ao 9º ano
14/05 – Dia das mães – Domingo
30/05 – Homenagem às mães da
Educação Infantil e 1º anos.

Shopping. O valor de R$ 28,00 poderá
ser pago até o dia 11 de maio, quintafeira.
Para este evento o uniforme completo
é de uso obrigatório.
Horário da saída – 7h30
Retorno previsto – 11h30
Aqueles que por alguma razão não
puderem
participar,
estarão
dispensados da aula deste dia.

REUNIÃO DE PAIS
Educação Infantil e 1º anos - A
reunião de pais será realizada nesta
sexta-feira, 12 de maio, a partir das
17h, na sala em que a criança estuda.
O atendimento será individual e por
ordem de chegada.
2º ao 9º ano - Sexta-feira, dia 12 de
maio, das 18h30 às 20h, na sala em
que o aluno estuda, faremos a entrega
de notas referente ao I trimestre.
Vale lembrar que a partir de quintafeira, dia 11 de maio, as notas já
poderão ser visualizadas pelo site.
Observação: A entrega de notas da
turma do 4º ano A será das 19h às
20h30, em razão do deslocamento
da professora Elissandra da outra
escola para o INSEF.
Contamos com a presença de todos.

AUDITÓRIO DO INSEF
Sexta-feira, dia 12 de maio, as crianças
da Educação Infantil e 1º anos terão
uma sessão de cinema no auditório do
INSEF, das 7h30 às 11h30. À tarde
não haverá aula para nenhuma
turma, pois as professoras estarão em
conselho de classe.

PASSEIO AO CINEMA
Para encerramento do trimestre, os
alunos do 2º ao 9º ano estão
convidados a assistirem ao filme “O
poderoso chefinho”, dia 12 de maio,
sexta-feira, no período matutino no JK

CINEMINHA NO

HOMENAGEM ÀS MÃES
Convidamos todas as mamães dos
alunos da educação infantil para uma
bela cantoria no dia 30 de maio, terçafeira. Neste dia, as crianças entrarão
em horário normal de aula e para
ficarem ainda mais charmosas,
poderão vir com roupinha de festa.
A apresentação será no auditório da
nossa escola nos seguintes horários:
Matutino: 9h30
Vespertino: 15h30
Sua presença será tudo de bom!
Campanha
Faltando menos de 20 dias do fim da
19ª Campanha Nacional de Vacinação

Contra Gripe, apenas 13,6 milhões de
brasileiros procuraram os postos de
saúde em todo o país. A meta, neste
ano, é vacinar 90% desse público até o
dia 26 de maio, quando termina a
campanha. O Dia D de mobilização
nacional para vacinação ocorrerá no
sábado, dia 13 de maio.
Desde o dia 17 de abril, a vacina contra
a gripe está disponível nos postos de
vacinação para crianças de seis meses
a menores de cinco anos; pessoas com
60 anos ou mais; trabalhadores de
saúde; povos indígenas; gestantes,
puérperas (até 45 dias após o parto);
população privada de liberdade;
funcionários do sistema prisional,
pessoas portadoras de doenças
crônicas não transmissíveis ou com
outras condições clínicas especiais,
além dos professores que são a
novidade deste ano.
Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/

DICA
CULTURAL
Em Brasília, a Exposição The Art of
The Brick no shopping Iguatemi
Brasília. Confira!
Data: De 29 de Março a 21 de Maio
Hora: 15h
Local: Shopping Iguatemi Brasília.
Ingressos
R$ 20,00 / R$ 40,00
*Valores sujeitos à alteração sem
aviso prévio

“O Amor faz com que tudo, de repente, pareça possível!”
Mamãe, parabéns pelo seu dia!

