CEILÂNDIA/DF, QUINTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2018.

RECADOS DO MÊS

07/09 – Independência do Brasil
(Feriado)
10/09 – Vencimento da mensalidade
escolar
13/09 – Passeio ao teatro do SESI
para as crianças de Educação Infantil
e 1º anos
14/09 – Reunião de pais e entrega de
notas
20/09 – 4º INSEF MUSIC ARWARD
21/09 - Último dia para inscrição no
Concurso de Bolsas 2019 – Ens.
Fund.II
30/09 – Dia da secretária
Último domingo do mês – Dia da
Bíblia

No dia 13 de setembro (quinta-feira),
as turmas da Educação Infantil e 1º
anos, estão convidadas a assistirem à
peça
“A
INCRÍVEL
LOJA
DE
BRINQUEDOS”, no teatro do SESI de
Taguatinga
Norte,
no
turno
vespertino, com saída às 13h30 e
retorno previsto para as 16h30. O
valor de R$ 25,00 refere-se ao
ingresso e traslado e deverá ser pago
até dia 10/09.

Dia 14 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.

Os alunos do Ensino Fundamental II
convidam a todos a prestigiarem a 4ª
Edição do INSEF MUSIC ARWARD. Um
projeto idealizado pela professora de
inglês, Liz Clovandi e seus alunos.
Será no dia 20 de setembro (quintafeira), no Espaço Kalahari às 19h30.
Valor do ingresso: R$ 10,00.

A partir da 2ª quinzena de setembro
faremos uma visita à Editora Arcoíris, localizada na 509 Sul, para
colocar em prática o projeto de
Educação Financeira (Cofrinho), e
fazer a compra dos livros literários.
Aguardem mais informações ao longo
do mês.

Não perca essa oportunidade!
Concurso de bolsas 2019 para alunos
do Ensino Fundamental II.
Bolsas de até 100%. São mais de 30
vagas. Prova dia 29/09/2018
(sábado). Inscrições abertas até o dia
21/09/2018. Acesse o regulamento

em: www.insef.com.br e veja como
participar.

Setembro amarelo é uma campanha
do Centro de Valorização da Vida que
busca trazer o diálogo sobre o
suicídio para a sociedade. O centro
defende a importância de falar do
tema desde a infância, para que
tenhamos
adolescentes
emocionalmente saudáveis. E para
trabalhar
esse
tema
e
a
conscientização
de
todos,
na
segunda-feira, dia 10 de setembro,
convidamos os alunos e funcionários
a estarem vestidos na cor amarela
como incentivo a essa campanha.

O INSEF informa que os objetos
encontrados no interior do colégio,
são guardados em um armário no
pátio 2. Os mesmos ficam à
disposição dos legítimos donos pelo
prazo de 90 dias. Após esse período,
os objetos serão doados para uma
instituição carente. Verifique na
secretaria se há algum pertence.

A partir do dia 1º de outubro
estaremos à disposição dos senhores
para efetivar a renovação de
matrícula de seu(s) filho(s) para o
ano letivo de 2019. Aguardem mais
informações ao longo do mês.

