CEILÂNDIA/DF, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

RECADOS DO MÊS

05/09 – Presença do escritor Jonas
Ribeiro na escola
07/09 – Independência do Brasil
(Feriado)
08/09 – Recesso escolar
10/09 – Vencimento da mensalidade
escolar
15/09 – Passeio ao teatro para os
alunos do 2º ao 5º ano
15/09 – Reunião de pais e entrega de
notas
30/09 – Dia da secretária
Último domingo do mês – Dia da
Bíblia

04 a 06 de setembro – Atividades
de sondagem para os alunos do
Jardim II e 1º ano
30/08 a 06/09 – Semana de provas
para os alunos do 2º ao 5º ano
04 e 05 de setembro – Avaliações
globalizadas do 6º ao 9º ano

Todos os alunos do Jardim I ao 5º ano
já receberam os livros relativos ao 3º
trimestre. Qualquer dúvida, procurar
a coordenação.

De 16 a 31 de outubro, estaremos à
disposição dos senhores para efetivar
a renovação de matrícula de seu(s)

filho(s) para o ano letivo de 2018.
Aguardem maiores informações.
Lembrando que a secretaria da escola
ainda aguarda os pais que estão com a
documentação pendente de seu filho.

Dia 15 de setembro, sexta-feira,
faremos a entrega de notas referente
ao II trimestre. Os professores estarão
à disposição dos pais ou responsáveis,
na sala em que o aluno estuda, nos
seguintes horários:
Educação Infantil e 1º ano: 14h às 17h
Ensino Fundamental I e II: 18h às 20h.
O boletim encontra-se disponível no
site da escola.
Atenção:
Apenas
a
professora
Elissandra Bueno, responsável pelo 4º
ano “A”, fará atendimento, neste dia,
das 19h às 20h.

Dia 15 de setembro, os alunos do 2º ao
5º ano estão convidados a assistirem,
no teatro da Caesb, período matutino,
ao espetáculo: “As crônicas de Nárnia
- o leão, a feiticeira e o guardaroupa”.
O valor de 22 reais poderá ser pago
até o dia 13 de setembro, quartafeira.
Horário de saída: 7h30
Retorno previsto: 11h30

O ensino da matemática deve ser
trabalhado de forma prazerosa e
significativa, e, é nesse enfoque que o
projeto Mercadinho INSEF se faz

presente mais uma vez. Com a
finalidade de proporcionar ações
voltadas para a capacidade de
calcular, criando um ambiente de
trabalho
que
possibilite
o
conhecimento e a valorização da
Matemática através de analise,
compreensão,
representação
e
transformação da realidade, nosso
mercadinho será realizado na 2ª
quinzena de setembro. Preparem seus
cofrinhos!

O Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios visitará o INSEF
com a palestra sobre combate à
corrupção. Pequenos atos ilícitos
estão relacionados ao fenômeno da
corrupção e para levar essa mensagem
de honestidade e cidadania, o MPDFT
apresentará nos dias 13/09 às 8h30 e
20/09 às 14h20, para os estudantes do
6º ao 9º ano uma proposta de
conscientização pela importância da
transparência nas atitudes do cidadão
comum em seu cotidiano.

Exposição
fotográfica:
“Êxodos”
–
Sebastião Salgado
Abertura: 29 de agosto de 2017, às 19h
Período: de 30 de agosto a 29 de outubro
de 2017
Horário: das 9h às 21h, de terça-feira a
domingo
Local: CAIXA Cultural Brasília – Galeria
Vitrine (SBS – Quadra 4 – Lotes 3/4 Brasília – DF)
Entrada franca
Classificação indicativa: livre
Êxodos é uma história reveladora, que retrata
pessoas que abandonam a terra natal contra a
própria vontade. Em geral elas se tornam migrantes,
refugiadas ou exiladas, compelidas por forças que
não têm como controlar, fugindo da pobreza, da
repressão ou das guerras.

