Ceilândia/DF, segunda-feira, 07 de maio de 2018.

RECADOS DO MÊS
DATAS IMPORTANTES
07/05 – Início do II trimestre
10/05
–
Vencimento
da
mensalidade escolar
11/05 – Entrega de notas
referentes ao I trimestre
13/05 – Dia das mães – Domingo
25/05 – Homenagem às mães da
Educação Infantil e 1º anos.
REUNIÃO DE PAIS
Educação Infantil e 1º anos - A
reunião de pais será realizada
nesta sexta-feira, 11 de maio, a
partir das 17h às 18h30, na sala
em que a criança estuda. O
atendimento será individual e por
ordem de chegada.
2º ao 9º ano - Sexta-feira, dia 11
de maio, das 18h30 às 20h, na
sala em que o aluno estuda,
faremos a entrega de notas
referente ao I trimestre.
Vale lembrar que a partir de
quinta-feira, dia 10 de maio, as
notas já poderão ser visualizadas
pelo site.
Observação: A entrega de notas
da turma do 4º ano A será das
19h às 20h30, em razão do
deslocamento
da
professora
Elissandra da outra escola para o
INSEF.
Contamos com a presença de
todos.

Começou
o
Maio
Amarelo,
campanha de conscientização de
trânsito.
O tema deste ano será "Nós somos
o trânsito". O objetivo é integrar o
poder público e a sociedade civil,
levando à conscientização sobre
segurança viária, mobilizando
agentes
envolvidos
na
fiscalização,
condutores
e
pedestres.

após o parto); população privada
de liberdade; funcionários do
sistema
prisional,
pessoas
portadoras de doenças crônicas
não transmissíveis ou com outras
condições clínicas especiais, além
dos professores que são a
novidade deste ano.
http://portalms.saude.gov.br/campanhas/43001-campanhanacional-de-vacinacao-contra-a-influenza-2018

CAMPANHA

O Dia D de mobilização nacional
para vacinação ocorrerá no
sábado, dia 12 de maio.
Desde o dia 23 de abril, a vacina
contra a gripe está disponível nos
postos de vacinação para crianças
de seis meses a menores de cinco
anos; pessoas com 60 anos ou
mais; trabalhadores de saúde e
educação;
povos
indígenas;
gestantes, puérperas (até 45 dias

HOMENAGEM ÀS MÃES
Convidamos todas as mamães dos
alunos da educação infantil para
um happy hour no dia 25 de maio,
sexta-feira. Neste dia, todas as
crianças do maternal ao 1º ano
entrarão às 13h30 e para ficarem
ainda mais charmosas, poderão vir
com roupinha de festa.
Já a apresentação será no
auditório da nossa escola, às
15h30.
Sua presença será tudo de bom!

