CEILÂNDIA/DF, QUARTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2018.

1º/06 – Recesso escolar
05/06 – Dia Mundial do Meio
Ambiente
10/06 – Vencimento da mensalidade
escolar
23/06 – (Sábado) – Encerramento da
JUNINOCOPA 2018
30/06 - COPAJUNINA da Educação
Infantil e 1º ano
Esse ano não faremos nossa
tradicional festa junina em razão da
copa do mundo. Os alunos do
fundamental I e II estão participando
desde o dia 21 de maio da
Juninocopa a qual culminará com
uma grande festa no dia 23/06,
sábado, das 8h às 11h, na quadra da
escola. Aguardem mais informações.

O INSEF, por meio da Juninocopa,
inicia mais uma campanha de ajuda
ao próximo. Como prova da gincana,
estamos recebendo, até o dia 22
desse mês, doações de produtos de
higiene pessoal e roupinhas de bebê
a serem entregues no Hospital
Regional de Ceilândia. Contamos com
a sua colaboração!

O INSEF terá horário de trabalho
especial durante os jogos do Brasil na
Copa do mundo 2018. A abertura do
evento será realizada no próximo dia
14 de junho.
Seguem os dias dos primeiros jogos:
22 de junho: o horário de aula para
todos os alunos será das 14h às 17h.
Dia 27: Expediente pela manhã:
Alunos do turno matutino: 7h30 às
10h
Alunos do turno vespertino: 10h15 às
12h45.
Veja tabela dos dias e horários dos
jogos da Copa em nosso facebook.

Dia 30 de junho, será um sábado
letivo especial. Vamos ter uma
manhã
lúdica
com
jogos
e
brincadeiras destacando a cultura
brasileira. A comemoração será
realizada
somente
entre
professores e alunos e o traje das
crianças pode ser uniforme da
seleção ou roupa de festa junina.

10/07 – Vencimento da mensalidade
escolar
16 a 31/07 – Recesso escolar para o
aluno
1º/08 – Retorno às aulas

HORÁRIO DA SECRETARIA
NO RECESSO DE JULHO
Segunda à sexta:
Matutino – 8h às 12h
Vespertino – 13h30 às 17h30

AS AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS SÓ
SERÃO FEITAS APÓS O RETORNO DO
RECESSO.
22 e 23 de agosto – 2º Simulado
para o 9º ano
30/08 a 05/09 – Semana de
provas para os alunos do 2º ao 5º
ano
04 e 05 de setembro – Atividades
de sondagem para os alunos do
Jardim II e 1º ano
1º de setembro (sábado) –
Avaliações globalizadas do 6º ao
9º ano - Grupo II
6 de setembro – Avaliações
globalizadas do 6º ao 9º ano Grupo I

