CEILÂNDIA/DF, SEXTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2018.

RECADOS DO MÊS

10/08 – Vencimento da mensalidade
escolar
10/08- Passeio em comemoração ao
dia do estudante
11/08 – Dia do estudante
12/08 – Domingo – Dia dos pais
20 a 24/08 – Semana da Família
26/08 – Dia Distrital da Educação
Infantil

04 e 05/09 – Teste de Sondagem
para os alunos do Jardim II e 1º ano

Em comemoração a essa data, no dia
10 de agosto, sexta-feira, os alunos
do 2º ao 9º ano estão convidados a
participarem de um dia especial na
Chácara Dom Bosco, localizada no
Park Way. O valor de R$ 35,00
poderá ser pago até o dia 08 de
agosto, quarta-feira.
A saber:
O uniforme estará liberado.
O horário de saída será às 8h com
retorno previsto para as 17h.
Vencedores
da
gincana
serão
premiados com a isenção dessa taxa.

saibam que o filho compareça a todas
as aulas, eles precisam ter interesse
no que cada proposta consiste, e
mostrar que estão ali, envolvidos e
atuando na parceria família x escola
para o êxito escolar do filho. Como
Orientadora Educacional do INSEF,
eu, Christianne Soares, neste
segundo semestre, convido os pais
e/ou responsáveis, para continuarem
em casa, incentivando,
acompanhando e auxiliando as
tarefas e trabalhos acadêmicos
propostos, diariamente, aos nossos
alunos. Pais e professores alinhados:
ensino realizado!

30/08 a 05/09 – Semana de provas
para os alunos do 2º ao 5º ano
1º (sábado) e 05/09 – Avaliação
globalizada para os alunos do 6º ao 9º
ano

O INSEF pede aos pais ou
responsáveis que estão em atraso
com
as
mensalidades
que
compareçam ao setor financeiro.
Para
ambas
as
partes,
uma
negociação é sempre favorável.
Estamos aguardando o contato.

Marque na sua agenda os dias 20, 21,
22, 23 e 24 de agosto e venha
participar da Semana da Família.
Uma semana inteira de homenagens,
reflexões, palestras instrutivas, baile
e muito mais.
Aguardem novas informações.

O envolvimento dos pais com a escola
é essencial para uma aprendizagem
de sucesso, seja criança ou
adolescente. Não basta que os pais

Ministério da Cultura e Hospital Santa
Lúcia apresentam - Exposição de arte
e literatura - EU LEITOR
De 26 de julho a 23 de setembro, na
Biblioteca Nacional de Brasília (Setor
Cultural Sul). Visitação de terça a
domingo, das 9h às 19h.
Trata-se de uma exposição para
escutar
e
aprender,
refletir,
vivenciar e compartilhar o prazer da
leitura de forma lúdica e consciente
a partir de diferentes gêneros
literários e histórias.
Entrada
franca.
Classificação
indicativa livre.

