
C6 Paraíba     Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2017

Dupla dinâmica em ação promovida pelo Moçada Que Agita

Ai que 

saudade 

me dá!

Ai que 

saudade 

me dá! Aniversariantes de
hoje

Rosa Lisboa, Rosanna Chaves, Jalceyr Pessoa Figuei-
redo, Heitor Cabral (foto à esq.), Israel Nascimento, Lu-
zia Marques, Emília Brandão Mendes, Gustavo Magno, 
Rosanna Gomes, Helena Patricia Ferreira (foto à dir.), 
Danúbia Barroso Pontes, Max Lira e Silvio Ciraulo.

Matrículas     
Os estudantes 

novatos da Rede 
Estadual, em todas as 
etapas e modalidades 
de ensino, podem se 
matricular até o pró-
ximo dia 21. A efeti-
vação das matrículas, 
com possíveis ajustes, 
está agendada para o 
período de 22 a 29 de 
dezembro. Nos dias 
1, 2, 5 e 6 de fevereiro 
acontecerá planeja-
mento do ano letivo. 
As aulas do ano letivo 
de 2018 começam no 
dia 7 de fevereiro.  A 
rede estadual tem ca-
pacidade para 500 mil 
vagas.  O Governo do 
Estado garante vagas 
para todos os estudan-
tes que procurarem 
a Rede Estadual de 
Ensino.

Quarteto cheio de beleza durante o baile à fantasia do QI Intermares, com alunos formandos

Alunas do Anglo fazendo caras e bocas no PhotoShow do Moçada Que Agita

ENEM PPL      

Nesta quarta-
-feira (13), 22 socioe-
ducandos internos em 
unidades da Fundação 
Desenvolvimento da 
Criança e do Ado-
lescente ‘Alice de 
Almeida’ (Fundac) se 
submeterão às provas 
do Exame Nacional 
do Ensino Médio para 
Pessoas Privadas de 
Liberdade e Jovens sob 
Medida Socioeducativa 
que inclua privação de 
liberdade (Enem PPL). 

QI Intermares tem baile à fantasia

Formatura no IE      

O IE Colégio e Curso reali-
zará Aula da Saudade ama-
nhã, dia14 de dezembro, 
para os alunos do 9º Ano, 
na Popótammus, a partir 
das 20h. 

Polígono      

Hoje, dia 13 de 
dezembro, tem Aula da 
Saudade para alunos do 
Polígono. O momento má-
gico será na Loft, em João 
Pessoa, a partir da 21h, 
para estudantes das turmas 
de 3º ano (turnos manhã e 
tarde).

Rolou baile de fantasia com os formandos do Ensi-
no Médio do QI Intermares, no bairrro de Intermares, em 
Cabedelo. A turma do terceiro ano se encontrou na boate 
Loft, em João Pessoa. Alunos das turmas de formandos 
tiveram uma festa linda! 

E uma das atrações do evento foi o Photo Show do 

Moçada Que Agita. Todos se divertiram bastante fazendo 
fotos instantâneas (com revelação imediata) que serão 
guardadas para sempre!.

Lembrando que a festa de formatura do QI Epitácio 
(para os estudantes: do 1º fundamental, será no próximo 
dia 21 De dezembro, na Popótammus, no bairro de Manaí-

ra, em João Pessoa, a partir das 19h.
Já a festa de formatura dos alunos e alunas do 3º. 

Médio será amanhã, na boate Loft, a partir das 21h.
Todas as unidades do QI na região metropolitana de 

João Pessoa já estão com as matrículas abertas para o ano 
letivo de 2018. Corra e garanta a sua vaga!

Concerto natalino      

Neste mês de dezem-
bro, a Banda de Música do 
Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB) realiza 
cinco apresentações natali-
nas gratuitas. O objetivo é le-
var cultura e entretenimento 
à população da Grande João 
Pessoa, com um repertório 
que celebra os festejos de fim 
de ano e a música popular 
brasileira.Segundo o regente 
geral do grupo, major Fran-
cisco Batista da Paz, amanhã,  
a banda se apresenta no Cen-
tro de Santa Rita, na Praça 
do Povo, às 18h. Ainda esta 
semana, o grupo realiza um 
concerto na Praia do Jacaré, 
ponto turístico de Cabedelo, 
às 16h do sábado (16).

Anglo      

Baile de Formatura 
do colégio Anglo, em João 
Pessoa, será dia 18 de de-
zembro, na Maison Phili-
péia. Programação começa 
às 17h.

Anglo 2      

Alunos das turmas 
de formandos do colégio 
Anglo tiveram uma festa 
linda! E uma das atrações 
do evento foi o Photo Show 
do Moçada Que Agita. To-
dos se divertiram bastante 
fazendo fotos instantâneas 
(com revelação imediata).

Erika Marques, diretora do IESP

Cantata de Natal      

Nesta  quarta-feira, dia 13, a 
partir das 16h, haverá a tradicional 
Cantata de Natal. Os alunos da Pré 
escola ao 5º ano, da unidade Cen-
tro do João Paulo II farão lindas 
apresentações em comemorações 
ao nascimento de Jesus Cristo.

Saladas      

A MIx Saladas 
Delivery está com 
uma super promo-
ção para vocês. O pa-
cote de 10 refeições 
- esta semana - sairá 
por apenas  R$ 120. 
Isso mesmo! E com 
entrega inclusa!  Para 
mais informações, 
basta ligar para o 
seguinte telefone: 
987430755.

IESP      

A Biblioteca do IESP Fa-
culdades está promovendo 
mais um Natal Solidário, com 
uma campanha de troca de 
livros por materiais de lim-
peza e de higiene pessoal. 
Tudo quanto for arrecado 
será doado ao Hospital 
Padre Zé.

Cantata de Natal - 2      

Já no dia 15, às 17h30, vai 
rolar a formatura dos alunos do 1º 
e 5º ano do ensino fundamental, 
no ginásio de esportes do colégio.


