IMMA INFO – FEVEREIRO 2019

Fevereiro 2019

« O coração da educação é a educação do coração. A
experiência de cada um é o tesouro de todos. »
G. de Nerval

DATAS IMPORTANTES
1. Carnaval na escola : 22 de fevereiro de 2019
2. Férias de Carnaval : de segunda-feira 2 de março a domingo 10 março de 2019.
3. Férias de primavera : de segunda-feira 8 de abril a segunda-feira 22 de abril de
2019, inclusive.
4. Quarta-feira, primeiro de maio de 2019.
5. «Fancy-fair»: Festa da escola, 24-25-26 de maio de 2019
6. Ascensão: quinta-feira, 30 de maio de 2019.
7. Pentecostes: segunda-feira, 10 de junho de 2019.
8. As férias de verão começam sábado 29 junho de 2019.
BLOCRY – P4
Um agradecimento aos pais que, regularmente, respeitam o plano de pagamento para a
estadia na Blocry (P4). Para aqueles que ainda não pagaram, por favor regularizem a situação.
BE35 7326 7527 3837. A direção e o secretariado estão à sua disposição para qualquer
informação adicional ou qualquer dificuldade.
Lanche na « garderie» de manhã
Apercebemo-nos que muitas crianças chegavam de manhã cedo à « garderie » sem terem
tomado o pequeno-almoço. As crianças podem vir para a «garderie» de manhã com uma caixa
de lanche, para comerem antes de começarem as aulas. Relembramos que é a refeição mais
importante do dia e que uma criança que tem fome não se pode concentrar para trabalhar.
Telemóvel da escola
O telemóvel da escola está de novo operacional, pode contactar-nos pelo 0497/83.84.85.
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Pontas de cigarros
Pedimos aos fumadores que utilizem o cinzeiro da entrada da escola, para manter a rua limpa e
a escola acolhedora. Obrigada por dar o exemplo às crianças recolhendo o lixo!
CARNAVAL – ASSOCIAÇÂO DE PAIS IMMA-CARDIJN LORRAINE
A Associação de pais IMMA/Cardijn–Lorraine organiza um grande lanche de carnaval na sextafeira 22 de fevereiro às 15h30 no refeitório...
São todos bem-vindos, pequenos e grandes, famílias e amigos da nossa escola…
 Só os alunos acompanhados de um adulto (pais, avós, …) poderão participar nesta
actividade. O estudo e a «garderie» serão organizados como habitualmente.

GRANDE LANCHE DE CARNAVAL
Sexta-feira 22 de Fevereiro
Às 15H30 no refeitório

A Associação de Pais está à procura de novos membros. Sinta-se à vontade para
participar neste grupo de pais dinâmicos e motivados entrando em contacto com sr.
Cédric LORANT pelo 00.352/691.72.12.10.
Teatro P1
A associação de pais oferece uma representação no dia 18 de fevereiro às 13h30. Eles irão
ver “Une étrange petite ville” (Uma cidadezinha estranha) com o grupo PAN.
Há em cada um de nós uma cidadezinha estranha que carregamos nas nossas cabeças, como uma
tartaruga com a carapaça nas costas. Um lugar secreto, uma ponte entre duas margens, um acesso
direto às nossas memórias de infância, independentemente da nossa idade. Cada história é uma casa
nesta pequena cidade. Histórias verdadeiras, histórias sonhadas, histórias engraçadas e outras um
pouco tristes.
Nas suas AGENDAS!
A nossa tradicional festa da escola « fancy-fair» terá lugar este ano no fim de semana de 24,
25 e 26 maio de 2019.
Como no ano anterior, esta festa comum IMMA-CARDIJN, será uma boa ocasião para reunir
pequenos e grandes para « fazer brilhar » uma mesma escola…
Leite com chocolate
Neste momento, somos obrigados a recusar o leite com chocolate às crianças em que os pais
não tenham em ordem o pagamento das facturas.
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VISITAS MÉDICAS
Terça-feira 12 fevereiro

8h30

2C – Professora Anne-Françoise

Terça-feira 19 fevereiro

8h30

M3C – M3F Educadora Jannique e educadora MarieChristine

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

DECLARAÇÕES FISCAIS «GARDERIE»
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 ou do secretariado, desde que
todas as facturas referentes ao ano de 2018 tenham sido liquidadas.
Apenas podemos fornecer uma declaração por criança de acordo com a lei, mas podemos
atestar o que pagou separadamente.
FRUTA GRATUITA
Ganhámos um projecto da comunidade francesa que nos permite comprar uma peça de fruta
por semana para cada aluno. Nestas últimas duas semanas, os seus filhos receberam laranjas
deliciosas. Para o futuro, tentaremos comprar frutos da época para educar a consumir ecoresponsável.
A primeira distribuição é na terça-feira, no intervalo da manhã, com a ajuda da turma do
professor Martin (6B) e estende-se para quarta-feira de manhã, se ainda houver frutas para
distribuir.
ANIMAÇÕES EVRAS – P6
O EVRAS (Educação para a Vida Relacional, Afetiva e Sexual) é um meio de promover a saúde
e o desenvolvimento emocional, sexual e relacional de todos os jovens. Este processo
educativo envolve, em particular, uma reflexão que promove a capacidade dos jovens fazerem
escolhas informadas para o desenvolvimento da sua vida relacional, emocional e sexual e para
agir com respeito por si e pelos outros.
Tem o propósito de acompanhar cada jovem à vida adulta de acordo com uma abordagem
global em que a sexualidade é entendida num sentido amplo e inclui as dimensões relacional,
afetiva, social, cultural, filosófica e ética.
Com base nas suas representações, conhecimentos, habilidades e necessidades, as atividades
do EVRAS tendem a aumentar os seus conhecimentos, capacidade crítica, saber-fazer e saberser.
Estas animações, apoiadas pelos agentes do PSE (saúde
na escola), terão lugar nas duas classes do P6, durante 6
períodos durante este mês de fevereiro (6A) e março (6B).

Não deixe arrastar um problema...
A direção está à sua disposição para ouvi-lo, ajudá-lo ...
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A equipa educativa
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