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COMUNICADO 06 – 08 de março de 2019

Ed. Infantil / Integral

https://www.facebook.com/colegioiguatemy/

E acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos!!

"Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante"
(O Pequeno Príncipe)

MENS AGEM ...
Nada mais contraditório do que ser mulher...
Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo
amor.
Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma
delas num único olhar.
Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama.
Que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega, diante da beleza dos filhos
que gerou.
Que dá as asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles
não lhe pertencem.
Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes.
Que como uma feiticeira transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só pra
ninguém notar.
E ainda tem que ser forte, pra dar os ombros para
quem neles precise chorar.
Feliz do Homem que por um dia souber entender a
Alma da Mulher!

FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER!!

PARASITOSES INTESTINAIS: São doenças causadas por vermes e protozoários.
A contaminação se dá de várias formas, sendo que a principal é a ingestão de alimentos ou
água contaminada e através da pele por ferimentos pequenos.
VERMINOSES EM CRIANÇAS: A lombriga é o parasita mais
comum nas crianças e chega a medir 40 cm de comprimento, alojando-se
no intestino. Alimenta-se de nutrientes que rouba da criança podendo
provocar retardo no crescimento da criança, alterações de comportamento,
obstrução intestinal, deixando a barriga da criança inchada.
A contaminação se dá pela ingestão dos ovos.
MAS QUE MAL TRAZ ESSES BICHINHOS INDESEJÁVEIS? A
criança pode ter cólicas, náuseas, diarreia ou prisão de ventre, alterações no apetite, fraqueza,
perda de peso, falta de disposição e sintomas respiratórios. O tratamento é feito com
medicamentos antiparasitários específicos, após a identificação do agente causador.
http:guiadobebê.uol.com.br
FERIADO: Conforme Calendário Escolar 2019, não haverá aulas nos

dias 18 e 19 de março/19 – Dia do Santo Padroeiro de SJC.
Atenciosamente, a Coordenação.

