CALENDÁRIO DO
MÊS DE abril
Ceilândia/DF, terça-feira, 02 de abril de 2019

DATAS ESPECIAIS
07/04 - Dia Mundial da Saúde
05/04 - Vencimento da
mensalidade escolar com
desconto
17/04 -Insefé
18/04 - Dia Nacional do Livro
Infantil
18/04 - Recesso Escolar
19/04 - Sexta-feira da Paixão Feriado
21/04 - Páscoa e aniversário
de Brasília/ Tiradentes

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES
22 A 26 DE ABRIL - SEMANA DE
PROVAS PARA OS ALUNOS DO
2º AO 5º ANO.
23 E 24 DE ABRIL - AVALIAÇÕES
GLOBALIZADAS DO 6º AO 9º
ANO.
06 E 07 DE MAIO - ATIVIDADES
DE SONDAGEM PARA OS
ALUNOS DO JARDIM II E 1º ANO.

INSEFÉ
Dia 17 de abril, no período matutino, das 9h às 11h, os alunos do 2º ao 9º ano
estão convidados a participarem de mais um momento de Celebração Pascal.
No mesmo dia, no período vespertino, das 13h30 às 16h, a Educação Infantil e
os 1º anos participarão de uma tarde para partilhar amor, carinho e
generosidade. Aguardem mais informações.

atendimento insef
O INSEF está sempre à disposição da comunidade para esclarecer qualquer
assunto pertinente à realidade escolar, seja de cunho administrativo ou
pedagógico. Será sempre gratiﬁcante poder atendê-los da melhor maneira e
cooperar no que for possível.

documentação escolar

segurança escolar

Pedimos aos pais que concluam a
entrega dos documentos pendentes
no ato da matrícula e aproveitamos
para agradecer àqueles que já estão
com os documentos em dia. A
parceria família-escola que temos
cultivado, com certeza favorece o
crescimento do nosso trabalho e das
nossas crianças. Continuamos à
disposição de todos, na certeza de
que poderemos continuar contando
com essa parceria sempre que
necessário.

Visando a segurança em nossa
Instituição, solicitamos às famílias
que evitem permanecer nas
dependências da escola, bem como
na porta da sala dos alunos.
Reforçamos a importância de
sempre passar na secretaria para a
identiﬁcação pessoal. Certo da
colaboração das famílias,
agradecemos, desde já.

estacionamento
ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA!
‘‘E AÍ, LEU?’’
Nos dias 09, 10 e 11 deste mês,
daremos início ao nosso projeto
de leitura ‘‘E aí, leu?’’
Contamos com o apoio, o
incentivo e o engajamento de
toda família.
O leitor formado na família tem
um perﬁl um pouco diferenciado
daquele outro que só tem
contato com a leitura na escola.
O leitor que se inicia no âmbito
familiar tem muito mais
facilidade a desenvolver seu
senso crítico, o que realmente
importa na sociedade.

Haja vista que a entrada e a saída
dos alunos se dá também na área
residencial, faz-se necessária a
observação e o bom senso de todos
em não estacionarem seus carros
frente a garagens privativas, o que
com frequência vem causando
desconforto e reclamações por parte
da nossa vizinhança.
Queiram, por gentileza, limitar-se às
vagas demarcadas em frente aos
portões da escola/ quadra esportiva e
quando o ﬁzerem, estacionar os
carros de maneira adequada,
preferencialmente não parando
enﬁleirados na avenida principal.

uniforme escolar
Relembramos que o uniforme escolar
é obrigatório e seu uso é necessário
em todas as atividades escolares. Por
segurança, ele identiﬁca o estudante
em qualquer situação, além de evitar
o desgaste da roupa do cotidiano e
situações constrangedoras com o uso
de roupas inadequadas.
Outro ponto importante a considerar é
que o uso do uniforme ajuda a
construir um ambiente escolar de
respeito e igualdade. Os uniformes
comemorativos, das modalidades e
do Inglês CNA já estão em produção
e estarão disponíveis até o ﬁnal do
mês.
Contamos com sua compreensão e
acompanhamento diário.

