“Eu não quero outra coisa dos jovens senão que sejam bons e estejam
sempre alegres” – Dom Bosco
Circular 05
São Paulo, 04/06/2018

Prezados Pais ou Responsáveis,

É com muita alegria que finalizamos o mês de maio. Foi um mês muito abençoado e com
um toque ainda mais especial por ser o Centenário do INSA.
Agradeço o envolvimento da Comunidade Educativa pela linda missa de Nossa Senhora
Auxiliadora. Parabéns a todos os envolvidos!
O mês de junho se inicia com a nossa tradicional Festa Junina, que acontecerá no sábado, 9
de junho, das 11h às 19h. Lembramos a todos que os convites estão sendo vendidos a R$
7,00 pelos alunos do período da manhã. No dia da festa, a venda de convites será no valor
de R$ 12,00. Teremos muitas comidas típicas, danças, um bingo organizado pelos amigos
do INSA e sorteio de prêmios:
1º prêmio: SmartTV 40”.
2º prêmio: Cafeteira.
3º prêmio: Bicicleta.
*O SORTEIO SERÁ REALIZADO DURANTE A FESTA!
Como sempre, teremos danças ao longo da festa. Pedimos que verifiquem os horários de
seus (as) filhos (as) para que ninguém se atrase. O convite é extensivo aos pais, tios, avós,
ex-alunos... para que nossa Festa Junina seja um sucesso como sempre!
A Copa do Mundo também se aproxima e nos dias de Jogos do Brasil, teremos um
esquema de aulas diferenciado. Pedimos a todos que estejam atentos ao nosso calendário
e futuras informações.
Boas férias e até o dia 1º de agosto, com um semestre novinho pela frente!
Atenciosamente,
Laura Léo A. Ferreira e Equipe

Calendário de Junho

01 – Recesso
02 - Jogos Escolares
05 e 06 – Avaliações Recuperação Trimestral às 13h30
09 – Festa Junina
18 - Entregas de Notas na Secretaria - 1º Ano do Fund. I / Homenagem ao Centenário do
INSA na Câmara Municipal às 19h
21 - Reunião de Pais do 1º Ano Fund. I às 19h
21 - Avaliação Bimestral Substitutiva (maio/junho) às 13h30
22 – Jogo do Brasil às 9h – Período da manhã SEM AULAS *
27 – Jogo do Brasil às 15h – Período da tarde SEM AULAS *
28– Início das Férias dos alunos
29 - Reunião Pedagógica – professores manhã e tarde – 8h às 12h
1º/8 – Reinício das aulas
*Os alunos do Integral terão aulas normais nos dias de jogos.

