Taquara, 11 de fevereiro de 2019.
COMUNICADO 001/2019
Prezados pais e alunos (Pré ao Ensino Médio):
“Com Deus todo o começo é bom e todo o fim é maravilhoso. Deus estará com você cada dia do
ano, para que você esteja com Ele por toda a eternidade”.
Com a graça de Deus estamos iniciando mais um ano letivo. Desejamos que Ele derrame muitas
bênçãos sobre sua família e que tenhamos todos um ano cheio de realizações.
Solicitamos a sua atenção para as seguintes informações:
Horário das aulas:
Nível de Ensino
Manhã
Tarde
Educação Infantil (Pré 4 e 5)
07h30
11h30
13h15
17h30
1º ao 5º ano
07h30
11h45
13h15
17h45
6º ano ao Ensino Médio
07h15
12h
13h15
17h45
Observação:
 O HORÁRIO DE SAÍDA do turno da tarde na SEXTA-FEIRA é às 16h30.
Horário de atendimento da administração:
Segunda a Quinta-feira – 7h15 às 12h e das 13h15 às 18h;
Sexta-feira – 7h15 às 12h e das 13h15 às 16h30.
Livros e Uniformes: Relembramos que o uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de
aula. Os uniformes e livros didáticos estão à venda na Loja Novo Tempo – Store, aqui no IACS. Os
livros serão exigidos pelos professores a partir do dia 19/02.
Reunião de Pais e Mestres (19h30min):
- Educação Infantil – Dia 21/02;
- 1º ao 5º ano – Dia 19/02;
- 6º ano ao Ensino Médio - Dia 26/02.
Segurança – Mantenha a velocidade máxima de 20km/h nas dependências do IACS e fique
sempre atento, primando pela segurança das nossas crianças. O acesso de carros dos pais para o
Turno Integral e Educação Infantil ao 5º ano deve ser feito por trás do Residencial Feminino.
Calendário Escolar: Acompanhe as atividades previstas para este ano, através do nosso Calendário
2019, que está disponível no site www.iacs.org.br, na aba Diversos.
Troca de turma: Pedidos para troca de turma deverão ser feitos à orientadora, para posterior
análise.
Desde já, agradecemos a sua atenção.
Atenciosamente,
João Cesi Lopes dos Santos.
Diretor Geral

