CEILÂNDIA/DF, QUINTA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2018.

RECADOS DO MÊS

DATAS IMPORTANTES
07/04 – Dia Mundial da Saúde
10/04 – Vencimento da
mensalidade escolar
18/04 – Dia Nacional do Livro
Infantil
21/04 – Aniversário de Brasília e
Tiradentes (Feriado)
30/04 – Recesso escolar
1º/05 – Dia do trabalho (Feriado)

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES
25 e 27 de abril – 1º Simulado
para o 9º ano
26 de abril a 04 de maio –
Semana de provas para os alunos
do 2º ao 5º ano
03 e 04 de maio – Avaliações
globalizadas do 6º ao 9º ano
02 e 03 de maio – Atividades de
sondagem para os alunos do
Jardim II e 1º ano

ABERTURA DOS PROJETOS DE
LEITURA
Neste mês de abril daremos início a
todos os nossos projetos de leitura:

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.

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.

AOS PAIS
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.

FICHA DE SAÚDE

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

As fichas de saúde dos alunos do
maternal ao 9º ano estão sendo
encaminhadas aos responsáveis para
atualização. Aqueles que por alguma
razão ainda não receberam esse
documento,
favor
procurar
a
secretaria da escola o quanto antes.
Vale lembrar que, para realizar
atendimentos
de
urgência,
os

profissionais da área de saúde (SAMU
ou Bombeiro) necessitam saber, por
exemplo, se a criança ou adolescente
é alérgico, tem alguma doença
crônica ou faz uso frequente de
medicamentos. Essas informações,
aparentemente
simples,
podem
evitar transtornos.

AGENDA CULTURAL

Risos garantidos com muitas mágicas,
perna de pau, malabarismo, música
e, de quebra, um pouco de futebol,
no espetáculo circense solo “Palhaço
Peteleco – A Mala Véia Novinha”.
Classificação indicativa Livre e todos
os espetáculos possuem acesso
aberto e gratuito. De 18 de fevereiro
a 13 de maio. Confira toda a
programação pelo link:
http://brasilia.deboa.com/culturaesporte/palhaco-peteleco-a-malaveia-novinha

NOTA DE AGRADECIMENTO
"O valor das coisas não está no tempo
em que elas duram, mas na
intensidade com que acontecem. Por
isso,
existem
momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e
pessoas incomparáveis".
(Fernando Pessoa).
Agradecemos o amor demonstrado
por todos através das doações.
Que Deus abençoe o gesto de todos!
Muito obrigada! Equipe INSEF

