CEILÂNDIA/DF, TERÇA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2018.

RECADOS DO MÊS
Outubro Rosa é uma campanha de
conscientização que tem como objetivo
principal alertar as mulheres e a
sociedade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de mama e mais recentemente
sobre o câncer de colo do útero. Wikipédia

1º/10 – Abertura dos jogos
Interclasses e início da renovação
de matrículas
10/10 – Vencimento da mensalidade
escolar
11/10 – Comemoração ao Dia da
criança – Educação Infantil e Ensino
Fundamental I
12/10 – Dia da Criança e Nossa
Senhora Aparecida (feriado)
15/10 – Dia do Professor (feriado)
27/10 – II Feira de Leitura

No dia 11 de outubro, as crianças
da Educação Infantil e 1º ano estão
convidadas a participarem de uma
divertida comemoração na sala de
aula em horário especial:
9h às 11h30.
Já os alunos do 2º ao 5º ano estão
convidados a participarem da
Balada da Criança. Um momento
regado a um rodízio de pizzas, som
de um DJ e muita alegria, das 18h
às 22h, na escola em companhia
dos professores e demais membros
da direção.
O valor de 45,00 reais poderá ser
efetuado até o dia 09 de outubro,
terça-feira, na tesouraria do INSEF.
O horário de aula dos alunos será
alterado em razão da organização
da festa logo mais à noite.
Horário de aula para essa data:
Matutino: 7h30 às 9h30
Vespertino: 9h45 às 11h45
ATENÇÃO:
Horário especial para o Ensino
Fundamental II, na quinta-feira,
11/10:
Matutino: 7h30 às 9h30
Vespertino: 9h45 às 11h45
Dia 27 de outubro, sábado, será
realizada a II Feira de Leitura
INSEF, no horário das 8h às 12h. Um
evento que oferecerá atividades
que contribuem para o incentivo à
leitura e abordarão temas da nossa
cultura e da literatura infantil e
juvenil. Os alunos e seus
responsáveis poderão despertar a

imaginação e a criação através da
construção de histórias a partir dos
livros com imagens, contação,
oficinas, brincadeiras,
apresentações das regiões
brasileiras, dentre outras surpresas.

Informamos aos pais e responsáveis
que iniciamos o período de
renovação de matrículas. Não perca
nossos descontos do mês de
outubro e garanta a vaga de seu
filho. Aos pais que não puderem
comparecer à escola em horário de
aula, terão a opção de agendar seu
atendimento em horário especial,
ligando no 3585-6272.
Pedimos aos pais a atenção no
momento de vir buscar seu filho no
final do turno para que não se
atrasem e lembrando sempre que,
alunos da pré-escola e transporte
escolar devem sair pelo portão de
trás da escola. Os demais, apenas,
pelo portão principal. Contamos
com a colaboração de todos.
Para promover a prática esportiva,
os Jogos Interclasses INSEF 2018
acontecerão entre o dia 1º ao dia
05 de outubro.
O encerramento será no dia 6 de
outubro, (sábado - dia letivo
especial), das 8h30 às 12h, com a
presença obrigatória de todos os
participantes
do
Ensino
Fundamental II.

