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“A felicidade é a única coisa que duplica se a partilhar-mos.”

DIAS PEDAGÓGICOS
2 de março de 2020 : férias unicamente para os alunos de
jardim de infância.

17 de março de 2020 : férias para todos os alunos.
Se não tem possibilidade de guardar ou fazer guardar os seus filhos,
a « garderie » estará aberta, mas com inscrição obrigatória.

MARCHA DE QUARESMA – Semana de 30 de março a 03 de abril de 2020
A nossa tradicional marcha da quaresma terá lugar, para todos os alunos da IMMA, durante a
semana de 30 de março a 03 abril de 2020.
Desde já, um grande obriagado pelo acolhimento que dará aos "caminhantes". As
organizações apadrinhadas farão o melhor uso possível do
dinheiro recolhido.
 Solidarité Aubange
 FONDS DE SOLIDARITE IMMA
 Le Son de Vie (Projeto apoiado pelo Sr. Bechet, antigo
diretor da escola)

 OYA ASBL
 Entraide et Fraternité

AVALIAÇÕES - BOLETINS
o Pela segunda vez este ano escolar, os alunos da escola primária receberão o seu boletim
na sexta-feira 03 de abril de 2020. Será importante reservar um tempo para conversar com
o seu filho sobre os seus resultados, o seu trabalho e felicitá-lo, aconselhá-lo ou incentiválo... se necessário. Os professores e a direção estão à sua inteira disposição para qualquer
informação relativamente ao trabalho escolar.
o É importante relembrar também, que todos os titulares não organizarão avaliações
específicas e terão em consideração o conjunto de avaliações realizadas durante o mês de
janeiro, fevereiro e março.
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TRABALHOS NA SALA DE GINÁSTICA E NAS CASAS DE BANHO
Boas notícias.
 Os trabalhos na sala de psicomotricidade / ginástica avançam muito bem.
Brevemente poderemos aproveitar esse belo espaço.
 Os trabalhos nas casas de banho também começaram e estarão concluídos no início de
março.

ANIMAÇÕES EM TORNO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL
13 março, Manhã
13 março, Tarde
20 março, Manhã
20 março, Tarde
24 março, Manhã
24 março, Tarde

P4 B
P4 A
P5 C
P3 A
P3 B
P3 C

O Observatório Ambiental (https://obse.be/), através da Sra. Julie Bertrand, venceu a chamada
do projeto de alimentação saudável e sustentável da Federação Valónia-Bruxelas.
Graças a isso, as nossas crianças da primária e da terceira “maternelle” poderão assistir às
animações, na escola, oferecidas pela “Nature Attitude” (https://www.natureattitude.be/) sobre a
batata. (Produção, cultura,...)

TEATRO
11 março, manhã

18 março, manhã

P 3 A B C e P 2 A B C « L’italienne à Alger » de Rossini
Uma oficina musical que explora a ópera.
Descoberta de alguns instrumentos musicais de madeira
bastante desconhecidos para o público em geral.
P1 A B C « Sur la piste des Arts #2 »
Arlequim perdeu as cores do seu fato.
Para encontrá-las, ele precisará da ajuda de Pamina, a violinista, de de
Alberto, o escultor, de Carole, a dançarina, e de Rosa, a pintora.

VISITA MÉDICA
Terça-feira 3 março

8h30

P6 A

Terça-feira 10 março

manhã

vacina em P6 A

Terça-feira 24 março

8h30

P6 C

Agradecemos que o seu filho se faça acompanhar do boletim de vacinas nessa data.

BLOCRY – P4
Os alunos do 4.º ano da primária vão para o Centro ADEPS Blocry, em Louvain-la-Neuve, de 2
a 5 junho de 2020, para viverem em conjunto uma semana desportiva. Agradecemos que
respeite o plano de pagamentos.



Receberá muito em breve uma ficha medical para completar, bem como a lista de objetos
para levar.

IMMA INFORMAÇÕES – MARÇO 2020

CEB – JUNHO 2020
Como todos os anos, os alunos do 6.º ano da primária participarão nas avaliações externas
certificativas para que possam obter o seu Certificado de Estudos de Base. Os exames terão
lugar nos dias 18, 19, 22 e 23 de junho de 2020.

PILHAS USADAS
Se tem pilhas usadas, ficaremos muito contentes de as recuperar. Colocámos um contentor
específico para esse efeito no corredor da entrada. Graças a isso, poderemos trocar os pontos
obtidos por material pedagógico.

FANCY-FAIR/EXPO IMMA / INSTITUT-CARDIJN-LORRAINE
A nossa tradicional “fancy-fair” terá lugar este ano no fim de semana de 15, 16 e 17 maio de
2020. Tarde desportiva, « blind test », feira, espectáculos dos alunos do jardim de infância e da
escola primária, animações diversas para as crianças, refeições, rifas… estarão lá durante todo
este fim de semana festivo. Como no ano anterior, esta festa comum IMMA-CARDIJN, será
uma bela ocasião de reunir pequenos e graúdos para « fazer brilhar» uma mesma escola…

CARNAVAL - ASSOCIAÇÃO DE PAIS IMMA-CARDIJN-LORRAINE
A tarde festiva de sexta-feira, 14 de fevereiro mostrou-se um
grande sucesso junto dos pequenos e dos grandes.
Um grande agradecimento à Associação de Pais pelo seu
entusiasmo e pelo tempo dedicado à preparação e organização
dessas actividades.

LISTA DE FÉRIAS
1. 2 de março de 2020 : férias unicamente para os alunos do jardim de infância.
Dia pedagógico.

2. 17 de março 2020: férias para todos os alunos. Dia pedagógico.
3. Férias de primavera : de segunda-feira 6 de abril a sexta-feira 17 de abril de
2020.
4. Sexta-feira 1.º de maio de 2020.
5. Fancy-fair da escola : 15-16-17 maio de 2020
6. Ascensão : quinta-feira, 21 de maio de 2020
7. Sexta-feira, 22 de maio de 2020 : feriado
8. Pentecostes: segunda-feira 1 junho de 2020
9. As férias de verão começam quarta-feira 1 de julho de 2020

ANIMAÇÃO « ENTRAIDE ET FRATERNITE »
Quarta-feira, 18 de março

P6 A B C e P5 C

Quinta-feira, 19 de março

P5 A B

A "Ajuda mútua e fraternidade" compromete-se a apoiar os adultos de amanhã na descoberta
do seu papel como cidadãos do mundo. Este ano, eles falarão sobre o Haiti e o clima.
https://www.entraide.be/

A equipa pedagógica
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