CALENDÁRIO DO
MÊS DE MARÇO
Ceilândia/DF, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

SECRETARIA

DATAS ESPECIAIS
1º - Passeio Space Jump - 4º
ao 9º ano
1º - Baile de Carnaval Educação Infantil ao 3º ano
4 - Recesso escolar
5 - Feriado de Carnaval
6 - Recesso escolar
08 - Dia da mulher
11 - Vencimento da
mensalidade escolar
12 - Dia da Biblioteca
15 - Dia do Circo
22 - Dia Mundial da Água

Pedimos aos responsáveis que deixaram pendente, qualquer documento, no ato
da matrícula, que o providenciem até o ﬁnal deste mês, colaborando para o bom
funcionamento e com a organização do serviço.

AINDA DÁ TEMPO DE PARTICIPAR!

ATIVIDADES EXTRACLASSE

Futsal- Aulas ministradas pelo professor Luan, todas as terças e quintas-feiras,
na quadra do INSEF. Valor 80,00 (mensais). Para nossos alunos dos 7 aos 12
anos.

Modalidades gratuitas

Teatro - Aulas ministradas pelo professor Iury Persan, todas as segundas e
quintas-feiras, no horário contrário de aula. Para alunos do 4º ao 9º ano.

Street Dance - Aulas conduzidas pelo coreógrafo Diamanty. Toda quarta-feira.
Horário contrário da aula. Para alunos do 2º ao 9º ano.
INSEFOLIA
SEXTA-FEIRA, 1º DE MARÇO

Atenção : Cada estudante tem direito a realizar uma atividade gratuitamente.
Caso haja interesse na realização de outra atividade, será cobrada uma taxa no
valor de R$ 50,00. Nesse caso, procure a tesouraria para efetuar o pagamento.
Os horários de cada modalidade já foram deﬁnidos no comunicado enviado
para os responsáveis.

Educação Infantil ao 3º ano Brinquedos inﬂáveis na quadra
da escola: 4 brinquedos
gigantes, + 1 ﬂiperama e 1 totó.
Serão servidos pipoca e suco
O piolho é minúsculo, mas poderoso.
para os participantes. Tudo isso, Capaz de provocar coceira intensa e,
por um ingresso no valor de
com ela, o início de uma infecção que
R$10,00.

TEM PIOLHO NA ÁREA

irá comprometer a saúde da criança,
4º ao 9º ano - Festa de Carnaval se não for combatida de modo
adequado.
no I Parque de Trampolins de
Brasília SPACE JUMP,
Dicas de tratamento:
localizado na Vicente Pires. São: Troque e lave com regularidade a
50 trampolins incríveis, opções
roupa de uso pessoal e a de cama dos
para jogos e brincadeiras. Esse
portadores de pediculose. O mesmo
evento será na sexta-feira, dia 1º
de março, no período matutino. deve ser feito com a roupa de todas
as pessoas que moram na mesma
Os alunos do 4º ao 9º ano,
poderão pagar o valor de 45,00 casa;
reais (ingresso/transporte) até o Pentear o cabelo molhado com pente
dia 28 de fevereiro, quinta-feira, ﬁno;
às 12h.
Persistindo os sintomas, procure
Saída: 7h30
ajuda de um pediatra ou de um
Retorno previsto: 11h20
dermatologista.

Brinque o carnaval com
segurança e não descuide
dos pequenos foliões.
Ü Lembre-se da hidratação;
Ü Som alto pode agredir a audição;
Ü Cuidado com o sol, use protetor

solar;
Ü Veriﬁque a segurança do ambiente;
Ü Lugar de criança é em blocos

infantis;
Ü Identiﬁque seus pequenos;
Ü Crianças podem se perder,

estabeleça pontos de encontro;
Ü É proibido fornecimento de bebidas

alcoólicas a menores;
Ü Viu algo errado? Entre em contato

com o Conselho Tutelar, por meio
do Disque 100.
Fonte:http://agenciabrasil.ebc.com.br

Bom recesso a todos!

