CEILÂNDIA/DF, QUINTA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE 2017.

RECADOS DO MÊS

05/06 – Dia Mundial do meio
ambiente
10/06 – Vencimento da mensalidade
escolar
15/06 – Corpus Christi – feriado
16/06 – Recesso escolar
25/06 – (Domingo) – Festa Junina da
Educação Infantil ao Ensino
Fundamental II

Nossa Festa Junina acontecerá no dia
25 de junho, domingo, na Chácara DF
Verde, a partir das 12h. Os ingressos
estarão à venda na escola a partir do
dia 05 de junho, no valor de R$ 10,00.
O aluno do INSEF terá direito ao seu
convite cortesia.
Atrações:
Apresentação
das
crianças
da
educação infantil ao 3º ano.
Animação da quadrilha do Ensino
Fundamental I e II com o professor
Diamanty e ainda show com o forró pé
de serra do Trio Balançado.
Vale lembrar que neste dia, as
crianças deverão estar acompanhadas
de seus pais ou responsáveis, visto que
os professores estarão envolvidos em
outras atividades.
As
comidas
típicas
serão
terceirizadas. A empresa responsável
será Régis Buffet.

do Agasalho. O objetivo da ação é
arrecadar casacos e cobertores serem
doados às famílias e pessoas
necessitadas.
Seja
solidário,
participe!

10/07 – Vencimento da mensalidade
escolar
10 a 21/07 – Recesso escolar para o
professor
10 a 24/07 – Recesso escolar para o
aluno
25/07 – Retorno às aulas
HORÁRIO DA SECRETARIA
NO RECESSO DE JULHO
Segunda a sexta:
Matutino – 8h às 12h
Vespertino – 13h30 às 17h30

Matrícula GRÁTIS para
o segundo semestre
AS AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS SÓ
SERÃO FEITAS APÓS O RETORNO DO
RECESSO.
22 e 23 de agosto – 2º Simulado
para o 9º ano
30/08 a 05/09 – Semana de provas
para os alunos do 2º ao 5º ano
04 e 05 de setembro – Avaliações
globalizadas do 6º ao 9º ano

O INSEF por meio do projeto EU 
DOAR, inicia neste mês a Campanha

MOSTRA MUNDEZ
Os 10 anos do Museu Nacional da
República será comemorado com
importantes obras do acervo, com
visitação até dia 4 de Junho!
Data: 20 de abril a 4 de junho de 2017
Hora: De terça a domingo das 9h às
18h30
Local: Espaço Expositivo principal Museu Nacional do Conjunto Cultural
da República.
A mostra reunirá importantes obras do
acervo, tanto do MUN quanto do MAB
– Museu de Arte de Brasília, grafiteiros
da cidade e outros artistas convidados
a interagir com obras das citadas
coleções. Entrada franca

Semana do dia 30 de agosto a 05
de setembro – Atividades de
sondagem para os alunos do
Jardim II e 1º ano

