ASSUNTOS TRATADOS NA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES

Educação Infantil ao 5º ano
“Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos”. (Provérbios 16:3)
1. Apresentações:

Diretor Geral – João Cesi Lopes dos Santos
Diretor Financeiro – Mauro Thiago Nogueira Barbosa
Diretor para Assuntos Estudantis (Disciplina e segurança): Bruno Eduardo Schaffer
Diretor Acadêmico – Emerson Lemões Motta
Coordenador disciplinar: Deives Cassiano Rodolpho
Coordenadora/orientadora Pedagógica (Pré ao 2ºano): Prof.ª Maria Nunes
Coordenadora/orientadora Pedagógica (3º ao 5ºano): Prof.ª Daiane Pecke
Bibliotecária – Carine de Oliveira de Anastácio
Professoras e Monitores
2. Segurança/portaria – Todos os carros devem ser identificados no momento de entrada no colégio. Na dúvida
serão parados, inclusive os já cadastrados (carros com insulfilm, por exemplo, devem baixar o vidro). O pessoal
da portaria está cumprindo ordens, que são para a segurança do seu filho. Por favor, colabore!
Obs.: Aqueles que não possuem o selo de identificação deverão cadastrar-se na secretaria do colégio.
3. Segurança/trânsito – O limite de velocidade dentro do Campus é de 20 Km/h, primando assim pela segurança
dos alunos. Observe as placas: sentido dos acessos, contramão, estacionamentos preferenciais para vans e
deficientes, etc.
4. Entrada dos alunos – Os alunos devem permanecer dentro do pátio do colégio. Ao deixar o filho antes do portão
de entrada, certifique-se de que ele realmente entrou.
5. Segundo Acesso ao Campus – Pretendemos ainda em março liberar o segundo acesso interno ao Prédio do EF;
6. Alunos em atividade no colégio no contraturno – A permanência de aluno na escola no contra turno será
permitida somente se ele estiver em alguma atividade (pesquisa, reforço, escolinha, música, coral, etc.). Assim
que terminar a atividade o aluno deverá voltar para casa, pois não temos estrutura e pessoal suficiente para a
sua permanência no outro turno. Situações especiais, favor procurar o Coordenador de Disciplina.
7. Liberação para a saída de alunos – Para que o aluno seja liberado antes do final da aula, os pais deverão entrar
em contato com a Coordenação Disciplinar e pegar uma autorização. Sem a mesma, o aluno será barrado na
portaria, mesmo que já seja conhecido.
8. Uso das Piscinas – Os alunos do Turno Integral terão uma aula de natação semanal. Para os demais alunos a
professora Rose, de Educação Física, enviará um recado via agenda informando quando a aula vai acontecer.
9. Uniformes/livros – Os uniformes estão à venda na papelaria (junto ao restaurante) e os livros na Loja Novo
Tempo – Store (ao lado do Prédio Verde / próximo à cantina).
10. Festinhas de Aniversário – As festinhas de aniversário dos alunos da Educação Infantil (Pré 4 e 5) serão
realizadas na própria data do aniversário do aluno, exceto quando esta ocorrer em sexta-feira. Os demais
alunos (1º ao 5º ano) receberão o seu presentinho no dia do aniversário, porém, a festinha será semestral. A
festa acontece com a colaboração de todos os alunos da turma e com um cardápio diferenciado (sem
refrigerante e derivados de carnes). Os pais deverão combinar os detalhes diretamente com a professora.

11. Código de Ética Escolar – Agradecemos a todos aqueles que têm colaborado na observância do Código de Ética
Escolar. Este foi elaborado para toda a rede de escolas adventistas no mundo, sendo que precisamos cumpri-lo
conforme combinado no ato da matrícula.
Obs.: Faz parte do uniforme (padrão) o uso do tênis (por questão de segurança).
12. Calendário Escolar - Acesse o site: www.iacs.org.br e fique informado de todas as atividades do colégio,
comunicados enviados pelos alunos, eventos, etc.
13. Projeto “O Líder em Mim” – Estamos implantando, a partir deste ano, o projeto “O Líder em Mim”, com os
alunos da Educação Infantil ao 5º ano. O projeto visa desenvolver um crescimento cognitivo e principalmente
comportamental do aluno, trabalhando os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Contamos com o seu apoio
e colaboração com as atividades propostas dentro e fora da sala de aula.
14. Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional – São dois serviços de extrema importância para o bom
andamento da parte pedagógica do colégio e para o bom desempenho do aluno, bem como sua melhor
adaptação. A Professora Maria Nunes é a Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional do Pré ao 2º ano
e a Professora Daiane Pecke é a Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional para as turmas do 3º ao 5º
ano. Para um melhor atendimento, sempre que houver necessidade de um contato com a
orientadora/coordenadora, favor agendar um horário.
15. Agenda Escolar - O uso da agenda é obrigatório, fazendo parte do material escolar. Ela é utilizada como meio de
comunicação entre a escola e os pais. Solicitamos que o responsável coloque um visto sempre que receber
alguma anotação na agenda do aluno. Favor também preencher na agenda os dados de identificação do aluno,
com todos os telefones de contato. Se no decorrer do ano trocar o número, favor informar-nos.
16. Cantina Escolar – Aqueles que desejarem fazer uso da cantina poderão comprar as fichas antecipadas ou enviar
o dinheiro pelo aluno. Um monitor o acompanhará até a cantina para comprar o lanche.
17. Biblioteca: Nossa biblioteca está disponível também aos pais. Temos um amplo acervo que poderá contribuir
para um convívio familiar mais saudável e feliz.
Incentive seu filho a desenvolver o hábito da leitura. A retirada de livros é semanal. Em breve passaremos as
orientações, via agenda do aluno, sobre os procedimentos para empréstimos.
Obs.: A biblioteca infantil estará em funcionamento a partir do dia 6 de março.
18. Contato dos pais com a professora – Caso haja necessidade de falar com a professora, favor entrar em contato
com a Coordenadora e agendar um horário no dia de aulas especiais (Musicalização, Inglês ou Educação Física)
ou enviar um bilhete para a professora, via agenda escolar. Lembramos que após a professora entrar com a
turma em sala de aula, não poderá atender pais e/ou responsáveis, sem autorização da Coordenação
Pedagógica. O período de adaptação encerra-se nesta semana;
19. Complexo Esportivo – Nos próximos dias divulgaremos alguns horários para uso da nossa academia, aulas de
natação e hidroginástica, com preços especiais.
20. Atividades extracurriculares:
 Conservatório Musical - O CAMTA já abriu as inscrições. Faça uma visita e descubra qual o instrumento
que seu filho quer aprender a tocar ou, se for o caso, participar do grupo de musicalização.
 Canto Coral – Os alunos do 2º ao 8º ano poderão participar do CA Junior. Os testes já iniciaram e os
ensaios acontecem nas terças e quintas-feiras, das 17h50min às 18h50min. Para os demais alunos (Pré
ao 5º ano) temos o Coral Pedagógico, com ensaios dentro do horário normal de aulas, onde todos
participam.
 Escolinha de Futsal – A escolinha de futsal masculino para os alunos do 2º ao 5º ano já está com
inscrições abertas. Interessados poderão procurar pelo Prof. Luis pelos telefones 98187-8201 ou
98126-2419.
 Escolinha de Patinação Artística - Estamos lançando mais esta modalidade para os alunos de 4 a 16
anos. Interessados deverão procurar a Profª. Amanda pelo telefone: 99642-0821
Desejamos a todos um ano letivo muito feliz na companhia de nosso maravilhoso Deus.

