No amanhecer deste novo ano, o banco de desejos informa que coloca na
conta da sua vida 365 dias de saúde, alegria, felicidade, sucesso e
prosperidade! Feliz ano novo!
A direção e toda a equipa educativa

PESSOAL IMMA
Desejamos um bom regresso à professora Chantal e à professora Françoise que retomaram as
suas funções, estamos muito contentes que estejam connosco!

CRIANÇAS DOENTES
Se o seu filho está sob tratamento médico, agradecemos que o guarde em casa a fim de evitar
uma epidemia. Os professores não estão habilitados para dar os medicamentos aos seus alunos
exceto em caso de prescrição médica (onde deve estar indicado o nome do medicamento e a
posologia). Obrigada pela sua compreensão.
Agradecemos que nos informe logo pela manhã, em caso de ausência.

CEB - JUNHO 2018
Como cada ano, os alunos do 5.º ano da primária participarão nas avaliações externas
certificativas, a fim de obterem o seu Certificado de Estudos de Base. Estes exames terão lugar
nos dias 17, 18, 20 e 21 de junho de 2019.

MMAINFOS - janeiro 2019

IMMA INFOS - janeiro 2019

DECLARACÕES FISCAIS «GARDERIE»
ESPETÁCULOS NO CENTRO CULTURAL
CULTUREL.Hora
..
Data

Classes

23 janeiro

P6 A-B Asch

13h30

Título do espetáculo

Preço

Oferecido pela
comissão de pais

As despesas de guarda do(s) seu(s) filho(s) podem estar sujeitas a
uma dedução fiscal. Para beneficiar, é necessário juntar um documento
à sua declaração de impostos. Esse documento poderá ser obtido com
um simples pedido junto da direcção, desde que todas as faturas
referentes ao ano de 2018 tenham sido liquidadas.

VISITAS MÉDICAS + vacinas 6P

FÉRIAS ESCOLARES
1. Férias de Carnaval: de 2 a 10 de março de 2019.
2. Férias de Primavera : de 06 a 22 abril de2019.
3. Terça-feira,1.º de maio de 2019.
4. Festa da escola: 24-25-26 de maio de 2019
5. Ascensão: quinta-feira,30 maiode2019.
6. Pentecostes: segunda-feira,10 de junho de 2019.
7. As férias de verão começam sábado, 29 de

Terça-feira, 8 de janeiro

8h30

P6A

Terça-feira,15de janeiro

8h30

P6B

Terça-feira, 22 janeiro

8h30

Vacina

Agradecemos que o seu filho se faça acompanhar da sua caderneta de
vacinas nesta data.

junho de 2019.

INSCRIÇÕES NO SECUNDÁRIO - P6

FANCY-FAIR

Como todos os anos, o decreto «inscrição» vai reger as inscrições no
1.º ano do ensino secundário comum. As direções das escolas
primárias devem enviar aos pais dos alunos do sexto ano um formulário

A festa da escola (« fancy-fai r ») IMMA-ICL terá lugar no fim de semana de
24, 25 e 26 maio 2019...

de inscrição para o 1.º ano do secundário, independentemente da
escola

que

irão

frequentar

no

próximo

ano.

Neste

sentido,

organizaremos uma sessão de informação em colaboração com a
direcção de Cardjin Lorraine, quinta-feira dia 24 de janeiro às 19h45.
Durante a reunião receberá os documentos necessários para a
inscrição do seu filho no 1.ºano do secundário, bem como as
explicações dos passos a seguir.
Neste contexto, os alunos do 5.º ano irão visitar o ICL Athus, no dia 25
de janeiro de 2019.

A equipa educativa

