
 

Teresina (PI), 01 de setembro de 2017 

INEC 2018 

JUNTOS SOMOS SEMPRE MAIS FORTES! 

ASSUNTO:                    CIRCULAR INFORMATIVA DO MÊS DE SETEMBRO 2017 

 
Senhores Pais:  
 

Estamos enviando a circular do mês com o resumo das informações importantes de agosto. 
 
1º - CANTHE FESTIVAL – 20 ANOS DO TERESINA SHOPPING 
 

PARAFRASEANDO OS MEMES DA NET: ORGULHO É NOSSO NOME, ALEGRIA, NOSSO SOBRENOME! 
Estamos felizes com o sucesso alcançado por nossa aluna, ANA BEATRIZ RÊGO DE ASSIS, 8º ano I, que chegou à FASE                     
FINAL NO FESTIVAL DE INTÉRPRETES CANTHE, iniciativa do Teresina Shopping na comemoração dos seus 20               
anos e que tem como objetivo valorizar e incentivar o talento dos jovens estudantes cantores de Teresina e a produção musical                     
e cultural local. 
 

2º - RESULTADO PESQUISA – ATIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

Realizamos com nossos alunos, através de uma grande amostragem, uma pesquisa para identificar a atividade que eles                 
preferem que aconteça neste 2º semestre. Entre as diversas atividades propostas, Viagens, Feiras de Ciências e Culturais e o                   
Evento Cívico Cultural (Gincana), a que ficou em 1º lugar foi Evento Cívico Cultural (Gincana). 
Em breve, divulgaremos o Projeto da Gincana. A data prevista para a realização da mesma é o dia 21/10/17. 

AGUARDEM! PREPAREM-SE! FAÇAM SUGESTÃO DE TAREFAS! 
 

3º - INTERCLASSES 
 

Estamos preparando o INTERCLASSES 2017 para um Grande e Competitivo Evento. 
Aguardem Circular Específica 
 

4º - PARCERIA NA TERCEIRIZAÇÃO DE QUENTINHAS 
 

A Cantina da Escola não está mais comercializando Quentinhas. Assim, para facilitar aos alunos, professores e funcionários a                  
compra, quando necessário ALMOÇAREM NA ESCOLA, terceirizamos com o REDUTO BISTRÔ o fornecimento das              
mesmas. Basta apenas ligar encomendando e, quando o Reduto Bistrô vier deixar às 12:00h, receberá o valor em mãos. 
REDUTO BISTRÔ – CYNTIA OU LEONARDO – TEL. 3304-5929 / 9 9993-1800 
 

5 - MATRÍCULAS –2018 – CARTÃO DE RESERVA 
 

Iniciaremos a entrega dos Cartões de Reserva 2017 a partir do dia 20/09. As famílias deverão pegar, na recepção da escola, o                      
seu CARTÃO DE RESERVAS para garantir a vaga em 2018, assim como o TURNO.   
Lembramos que as matrículas para os alunos aprovados por média serão de 12 a 16.12.2017. 
 

6º - RESERVA DE VAGAS PARA PARENTES DE ALUNOS DO INEC 
 
 

As reservas de vagas para parentes de nossos alunos iniciarão a partir do dia 20.09 e encerrarão no dia 30.10.17. 
VAGA GARANTIDA!  Sendo necessária apenas uma declaração de BOM COMPORTAMENTO da escola onde estuda. 
Após 30.10, parentes de nossos alunos concorrerão às vagas, inscrevendo-se para o TESTE SELETIVO. 
Reservas na recepção da escola! 
 
 

7º - TESTE SELETIVO 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS a partir de 20.09. 10. 
 

Cordialmente, 
 

Prof. Tadeu Martins 
  



 
8º - REFLEXÃO 

 

VOCÊ É ELEGANTE? 

                                                                                                             (Martha Medeiros) 
 

O que é elegância para vocês? 

Existe uma coisa difícil de ser ensinada e que, talvez por isso, esteja cada vez mais rara: a                  

elegância do comportamento. 

É um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que abrange bem mais do que dizer                    

um simples obrigado. 

É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir e que se                   

manifesta nas situações mais prosaicas, quando não há festa alguma nem fotógrafos por perto. É uma  

elegância desobrigada. 

É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam, nas que escutam mais do que                 

falam. E quando falam, passam longe da fofoca, das pequenas maldades ampliadas no boca a boca. 

É possível detecta-la nas pessoas que não usam um tom superior de voz ao se dirigir a frentistas,                  

nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar os outros. 

É possível detectá-la em pessoas pontuais. 

Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece, é quem presenteia fora das              

datas festivas, e, ao receber uma ligação, não recomenda à secretária que pergunte antes quem está                

falando e só depois manda dizer se está ou não está. 

Oferecer flores é sempre elegante. É elegante você fazer algo por alguém e este alguém jamais                

saber disso... É elegante não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao outro. É muito elegante não falar                   

de dinheiro em bate-papos informais. É elegante o silêncio, diante de uma rejeição. 

Sobrenome, joias e nariz empinado não substituem a elegância do gesto. 

Infelizmente não há livro que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo. 

É elegante a gentileza... Atitudes gentis, falam mais que mil imagens. Abrir a porta para alguém...                

é muito elegante. Dar o lugar para alguém sentar... é muito elegante. Sorrir sempre é muito elegante e faz                   

um bem danado para a alma... Olhar nos olhos ao conversar é essencialmente elegante. 

Pode-se tentar capturar esta delicadeza pela observação, Mas tentar imita-la é improdutiva. 

A saída é desenvolver a arte de conviver, que independe de status social: é só pedir licencinha para                  

o nosso lado brucutu, que acha que "com amigo não tem que ter estas frescuras". 

Educação enferruja por falta de uso. E, pequenos gestos, pequenos detalhes, pequenas atitudes:             

não são frescuras. 

 
 

“SÁBIO É AQUELE QUE CONSEGUE ENXERGAR ALÉM DAQUILO QUE SE PODE VER” 


