CEILÂNDIA/DF, QUINTA-FEIRA, 08 DE MARÇO DE 2018.

RECADOS DO MÊS

DATAS ESPECIAIS
07 – Passeio ao teatro – 4º e 5º

ano
08 – Dia Internacional da Mulher
10 - Vencimento da mensalidade
escolar
27 – Visita à Fazendinha – Maternal
ao 3º ano
28 – Celebração de Páscoa e INSEFÉ
29 – Recesso escolar
30 – Sexta-feira Santa – Paixão de
Cristo

PASSEIO AO TEATRO DA CAESB
Quarta-feira, dia 07 de março, os
alunos do 4º e 5º anos estão
convidados
a
assistirem
ao
espetáculo: Circo Show.
Horário de saída: 8h
Retorno previsto: 11h30

VISITA À FAZENDINHA
Dia 27 de março, as crianças do
maternal ao 3º ano estão convidadas
a participarem da Visita à Fazendinha
Solar Caetano, no Setor P Sul. Uma
tarde planejada por artistas do circo,
juntamente com pedagogos, que
auxiliarão na realização de várias
oficinas,
como:
malabarismo,
slackline, barril, pintura de rosto,
espaço multifuncional, show com
palhaço e pipoca.
O valor de R$ 50,00 inclui toda a
programação, transporte e um lanche
variado.
A
confirmação
e
o
pagamento poderão ser feitos até o
dia 16 de março.
Horário de saída: 13h30
Retorno previsto: 17h30

MODALIDADES
As inscrições para as modalidades já
podem ser feitas na tesouraria da
escola.
Para
os
alunos
do

Fundamental II são oferecidas as
seguintes atividades:

momento de Celebração Pascal.
Aguardem mais informações.

VÔLEI – Professor Israel
Segunda-feira: 14h às 16h
Modalidade gratuita

SECRETARIA

TEATRO – Professor Iury
Quinta-feira: 9h às 10h30
14h às 15h30 (iniciantes)
15h45 às 17h15 (avançado)
Modalidade gratuita
Praticar o bem! Essa também faz
muito bem à saúde.
A mais nova modalidade:
INSEF SOLIDÁRIO
Surgiu com o intuito de despertar a
consciência
crítico-social
dos
educandos, visando posicionamentos
de
fraternidade,
resgate
da
dignidade
humana
e
também
possibilitando uma ação solidária dos
mesmos junto às comunidades
carentes.
Encontros quinzenais a definir. Mais
informações, comunicado a parte ao
longo do mês.
Modalidade gratuita
Obs.: Caso opte pela prática de duas
modalidades, será cobrado o valor de
R$ 50,00 (mensais) pela segunda.
FUTSAL – Professor Luan
Terça e quinta-feira
18h às 19h (7 a 11 anos)
19h às 20h (12 a 14 anos)
Valor: R$ 80,00 (mensais)

INSEFÉ
Dia 28 de março, no período
matutino, das 9h às 11h, os alunos do
1º ano “A” ao 9º ano estão
convidados a participar de mais um

Pedimos
aos
responsáveis
que
deixaram
pendente,
qualquer
documento, no ato da matrícula que
o providenciem até o final deste
mês, colaborando para o bom
funcionamento e com a organização
do serviço.
TEM PIOLHO NA ÁREA
O piolho é minúsculo, mas poderoso. Capaz de
provocar coceira intensa e, com ela, o início
de uma infecção que irá comprometer a saúde
da criança, se não for combatida de modo
adequado. E o pior é que ele vem
atormentando a humanidade há uma
eternidade! Acredite: piolho já foi encontrado
em múmias egípcias de mais de três mil anos.
E a pediculose, doença provocada por ele, é
mencionada até em textos da Bíblia.
Quem tem pouca informação sobre piolho,
tenta explicar o problema, associando à falta
de higiene. Nada mais falso, porque piolho
também se faz notar nos cabelos lavados todos
os dias.
Dicas de tratamento:
 Lave o cabelo da criança com xampu ou
loção própria, receitada pelo pediatra. Cada
um tem um jeito de ser usado, por isso leia a
bula com cuidado. Esses produtos não
costumam matar os ovos (só matam os
piolhos)!
 A lavagem e o pente fino devem ser feitos
todos os dias, durante vários dias. Mesmo se
você achar que já acabou com a infestação,
deve continuar examinando os cabelos de
seu filho uma vez por semana.
 Se vir que a cabeça de alguém está coçando
ou que tem pequenas feridas na nuca,
retome o tratamento e inspecione os outros
membros da família.
 Ferva ou enxágue com água quente a roupa
de cama de quem estiver com a infestação,
e depois passe tudo com ferro bem quente.
 Limpe bem o pente usado para retirar os
piolhos, e deixe-o separado das demais
pessoas da casa.
 Persistindo os sintomas, procure ajuda de
um pediatra ou de um dermatologista.

