CEILÂNDIA/DF, SEXTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles
que realmente acreditam que o poder realizador
resiste no interior de cada ser humano, sempre
que alguém descobre esse poder algo antes
considerado impossível se torna realidade.”
Albert Einstein

RECADOS DO MÊS

HORÁRIO ESCOLAR
Pré-escola
Maternal/Jardim I/Jardim II
Vespertino – 13h30 às 17h30
Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano):
Matutino – 7h30 às 11h45
Vespertino – 13h30 às 17h45
Ensino Fundamental II
(6º ao 9º ano):
Matutino – 7h30 às 12h
Vespertino – 13h30 às 18h
Obs.: A abertura dos portões só será
feita para entrada dos alunos com 15
minutos de antecedência do início do
turno.
Os alunos do 2º ao 9º ano que
chegarem após o início de cada
turno, deverá aguardar o horário de
7h45/13h45 para entrar em sala.
As crianças da Educação Infantil
devem entrar e sair pelo portão de
trás, assim como as crianças do
transporte escolar.
Os responsáveis devem ficar atentos
ao horário para buscar seus filhos.
Lembramos que os alunos ficam
ansiosos pela espera de seus pais e
que os professores não podem ficar
com os mesmos após seu horário.

UNIFORMES
O uniforme será rigorosamente
cobrado a partir do dia 05 de março,
inclusive tênis e meia (o que protege
os alunos de torções e machucados).
Observações: Os pais devem ficar
atentos às peças de uniformes
adotadas para cada segmento.

JUDÔ E JAZZ
O Kimono poderá ser solicitado ao
professor Jacob ou na secretaria da

escola. Já o kit do jazz se encontra
em produção. Ao longo do trimestre
passaremos mais informações sobre a
venda.

VIAGENS
Pedimos
aos
responsáveis
que
atentem-se ao calendário pedagógico
antes de planejarem qualquer
viagem/passeio
informando
à
coordenação com antecedência.
Obs.: Os testes não têm data
estipulada, ficando estes a critério
da coordenação ou dos professores
do 2º ao 9º ano.
As avaliações trimestrais (Fund. I)/
específica e globalizada (Fund. II) já
estão programadas. Confira a data de
cada uma delas e lembrem-se de que
nenhuma atividade avaliativa será
antecipada e aqueles que não
estiverem respaldados por atestado
médico terão de pagar taxas
referentes à 2ª chamada.

AVALIAÇÕES
FUNDAMENTAL I - (2º AO 5º ANO)
I trimestre: 26 e 27 de abril e
02,03 e 04 de maio
II trimestre: 30 de agosto a 05 de
setembro
III trimestre: 03 a 07 de dezembro
FUNDAMENTAL II – ESPECÍFICA
(6º AO 9º ANO)
I trimestre: 19 a 23 de março
II trimestre: 25 a 29 de junho
III trimestre: 16 a 20 de outubro
GLOBALIZADA (6º AO 9º ANO)
I trimestre: 03 e 04 de maio
II trimestre: 04 e 05 de setembro
III trimestre: 06 e 07 de dezembro
Obs.: Caso seja necessário, as datas
das
avaliações
poderão
sofrer
alterações ao longo do ano.

Atestado médico - Todo e qualquer
documento médico deverá ser
entregue à Orientadora Christianne
Soares, juntamente com a agenda do
aluno, para que ela possa registrar
o(s) comunicado(s) e o(s) conteúdo(s)
do dia ou da semana, enquanto o
aluno permanecer ausente.

PARCELAS ESCOLARES
Os boletos das parcelas estarão
disponíveis
no
site,
www.insef.com.br,
cabendo
ao
responsável acessá-lo, bem como
ficar atento à data de vencimento.
Somente o do mês de fevereiro será
entregue na escola ou e-mail,
mediante solicitação via telefone ou
agenda.
Maiores informações na tesouraria ou
pelo telefone: 3585-6272.

LANCHONETE

(SERVIÇO TERCEIRIZADO)

Os alunos poderão adquirir lanches
saudáveis, devidamente elaborados
pela nutricionista Geysa Dourado.
Outras informações com o Tio Luís,
pelo telefone: 8101-2771.

PERDIDOS E ACHADOS
Ao longo do ano, tivemos uma grande
quantidade de materiais e uniformes
esquecidos na escola. Portanto, até o
dia 10 de fevereiro, os objetos serão
doados caso não sejam encontrados
os respectivos donos.

ARMÁRIO ESCOLAR
Os armários para os alunos do 6º ao
9º ano já podem ser alugados. Os
interessados deverão procurar a sala
de recursos para assinatura do
contrato e pagamento da taxa única
anual no valor de R$ 80,00.

TRANSPORTE ESCOLAR
A prestação de serviço do transporte
escolar
deve
ser
diretamente
negociada entre os pais dos alunos e
o motorista, inclusive recados,
reclamações e sugestões. O INSEF
não possui nenhum vínculo com os
responsáveis desta área.

ATENDIMENTO NA
SECRETARIA
Matutino: 7h30 às 12h
Vespertino: 13h30 às 18h

09/02 - BAILE DE
CARNAVAL
Todos os nossos alunos estão
convidados a participarem desta
festa.
Horário: 9h às 11h.
Obs.: A festa de carnaval da
educação infantil
ao 1º ano
acontecerá no pátio interno da
escola. Já a do Ensino Fundamental
será na quadra. Os alunos poderão
trazer lanche ou comprá-lo na
lanchonete.
Para todos os educandos (Educação
Infantil e Ensino Fundamental), tanto
a fantasia quanto a participação
ficam a critério, não sendo assim
obrigatórias.
VALE LEMBRAR:
12 e 14/02- Recesso escolar
13/02 – Terça-feira de Carnaval feriado
Retornaremos nossas atividades no
dia 15 de fevereiro, quinta-feira.

