ASSUNTOS TRATADOS NA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS - 6º ANO AO ENSINO MÉDIO
26/02/2019

“Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos”. (Provérbios 16:3)
1. Segurança/portaria – Importante cadastrar o seu carro na secretaria para receber que o selo na cor
amarelo para facilitar o acesso ao IACS. Os carros com insulfilme, mesmo que estejam com o selo, devem
baixar o vidro para a identificação dos componentes do carro. 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.
2.

Limite de velocidade – O limite de velocidade dentro do Campus é de 20 Km/h.

3. 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.
4. Alunos em atividade no colégio no contra turno – A permanência de aluno na escola no contra turno
será permitida somente se ele estiver em alguma atividade (pesquisa, reforço, escolinha, música, coral, etc.).
5. 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.
6. 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).
7. Uniformes/livros – Os uniformes e livros estão à venda na Loja Novo Tempo – Store;
8. Calendário Escolar - Acesse o site: www.iacs.org.br (aba diversos) e fique informado de todas as
atividades do colégio, tais como: calendário 2019, comunicados, eventos, proposta pedagógica, artigos
importantes para a família, etc.
9. Aluno Online - Se você ainda não tem o seu cadastro no aluno online, segue abaixo o site de
acesso: iacs.educacaoadventista.org.br . Caso precise de orientações para o cadastro, ligue para o colégio:
51 3541 6800 e peça para falar com a Flávia;
10. Proposta Pedagógica – Revista entregue na reunião. Versão digital no site www.iacs.org.br (aba “O
IACS”).
11. Base Curricular 2019 – Inserção do Espanhol no currículo do Ensino Médio e a disciplina de Arte passa
a ser obrigatória no 1° ano do Ensino Médio, conforme a homologação do regimento da Educação
Adventista.

12. Avaliações – Neste ano, está em nosso Calendário Escolar o planejamento das semanas de
Avaliações, proporcionando aos senhores, melhor acompanhamento das atividades avaliativas de seus
filhos. Os alunos serão avaliados constantemente, através de pesquisas, tarefas de aula e de casa,
participação e envolvimento, provas e outros. Avaliação da aprendizagem terá registro expresso de 0 a 10
com rendimento mínimo para aprovação: 7 por disciplina e o mínimo de 75% de frequência nas h/a. O
professor terá a oportunidade de avaliar os seus alunos através de 2 provas no bimestre, até 02 trabalhos,
mais o trabalho da Iniciação Científica que é o Projeto Acadêmico de 2019 no IACS e não possui recuperação.
13. Iniciação Científica - O objetivo do Projeto Acadêmico do IACS em 2019 é oportunizar ao aluno
construção de conhecimento através da capacidade de criatividade desenvolvendo habilidades nos moldes
científicos. O aluno também aprende a resolver os problemas da vida diária possibilitando a socialização e o
conhecimento dos métodos científicos com os seus colegas. O projeto culmina na Feira de Iniciação Científica
(FIC) no Aniversário do IACS, dia 03.11.19, envolvendo as turmas de 6°ano do Ens. Fundamental II ao 3° ano
do Ensino Médio e a comunidade escolar. A FIC é de extrema importância para o desenvolvimento
acadêmico e cognitivo dos alunos, a nota conquistada na FIC será somada e dividida na média final do
bimestre (média das avaliações (prova e trabalho) + FIC = nota final), por isso envolva-se e apoie!
Importante: O trabalho da Iniciação Científica não será recuperado caso o aluno não entregue no prazo
estabelecido.
14. Recuperação - O aluno terá a oportunidade de recuperar 2 instrumentos avaliativos: recuperação de
prova com conteúdos do bimestre (Prova 1 + Prova 2) e um dos trabalhos realizados, a critério do professor.
A recuperação será oferecida a todos os alunos.
15. 2ª chamada de avaliações – Os alunos que perderem avaliação terão a oportunidade de realizá-la
em outro momento, observando o seguinte critério: o aluno deverá solicitar ao SOE a 2ª chamada, mediante
a apresentação do atestado médico, no prazo máximo de 48 horas após a prova. É imprescindível a
apresentação do atestado ao SOE para a solicitação da 2ª chamada.

16. High School – É a oportunidade de cursar o High School Americano sem sair do IACS. O programa
complementa os estudos do Ensino Médio para que os alunos possam obter o diploma nacional e americano
sem a necessidade de estudar fora. Os alunos estudam disciplinas do currículo norte-americano e aprimoram
o conhecimento da língua inglesa. Através do High School os alunos usam material e abordagem didática
internacionais, podem participar de programas exclusivos de intercâmbio e ainda recebem dupla
diplomação. Informações sobre o curso em andamento, contatar Professora Daniele Hans Borges, através
do telefone: 51 3541 6800.
17. PMDE – Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual desenvolvendo o tema central Celebre a Vida,
tem como objetivo fortalecer princípios fundamentais de vida para os alunos desde a EI ao EM. Nesse ano
os valores a serem trabalhados ao longo do ano serão: Fé, Compromisso com a Natureza, Auto Estima e
Sabedoria nas escolhas da vida.
18. Projetos de Voluntariado – O IACS tem um instituto de promoção de voluntariado que tem
trabalhado com Países da América do Sul. Neste ano já levamos 18 alunos do EM para a Bolívia, para
desenvolver em nossos alunos o senso de ajuda ao próximo e de apoio a quem necessitar. No próximo
período de férias teremos mais um projeto desses acontecendo no Uruguai dos dias 30/06 a 14/07.
19. Biblioteca - Incentive seu filho a desenvolver o hábito da leitura. Nossa biblioteca também está
disponível aos pais. Temos um amplo acervo que poderá contribuir para um convívio familiar mais saudável
e feliz. Acesse: www.bibliacs.com

20. PMDS – Objetivo: Estimular a adoção de um estilo de vida saudável em toda a comunidade escolar
(alunos, professores, servidores, pais e familiares em geral).
O projeto abordará em 2019, três dos oito "Remédios Naturais" deixados por Deus para a humanidade:
Exercício Físico, Luz Solar e Água Pura.
Realizaremos diversas ações individuais e coletivas ao longo do ano estimulando o uso destes remédios.
No dia 01/09, teremos uma grande ação do projeto vida e saúde: Corrida Rústica para alunos, servidores,
pais e comunidade externa.
Além das ações planejadas para o projeto vida e saúde, o colégio dispõe de atividades que contribuem para
o desenvolvimento e aquisição de um estilo de vida saudável. São elas: Escolinhas esportivas (Futsal,
Basquete, Badminton, Vôlei) Escolinha de patinação artística, Tecido acrobático, Academia de Musculação,
Treinamento Funcional, Hidroginástica e Natação. Maiores informações na secretaria do colégio ou com os
professores de Educação Física.
21.
✓
✓
✓
✓

Projetos pedagógicos:
Semana de Hábitos de Estudo (11 a 15/03): Semana com dicas, palestras e incentivos.
Trillife (08/04): Gincana com esportes radicais para os alunos dos 9ºs anos.
Semana Literária (14 a 18/05): Semana voltada para a importância do hábito da leitura.
Preparatório para o vestibular/ENEM: É oportunizado aos alunos no horário normal de aulas para
todas as turmas do Ensino Médio e em especial para as turmas de 3ºano, esse projeto acontecerá
nos meses que antecedem o ENEM.
✓ Simulados CPB: Serão realizados pelos alunos do Ensino Médio, nos dias 11/04 e 28 e 29/08.
✓ 1ª Feira Científica: Apresentações dos diversos projetos desenvolvidos durante o ano. A mesma
acontecerá dia 03/11, dentro do programa dos 91 anos do IACS.
22. 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 Prof.ª Ana Cláudia Nunes é a Coordenadora Pedagógica do 6º ano ao Ensino Médio.
Ela atua junto aos professores, acompanhando a parte metodológica, projetos, etc. As Orientadoras
Educacionais são a Prof.ª Eliane Contri, que atua com as turmas do 6º ao 9º ano, e a Prof.ª Adriana Melo que
atua com as turmas do Ensino Médio. Elas acompanham o rendimento acadêmico dos alunos, processo de
adaptação, etc.
Para um melhor atendimento, sempre que houver necessidade de um contato com a
orientadora/coordenadora, favor agendar um horário.
23. Agenda Escolar - O uso da agenda serve para o aluno se organizar melhor quanto às anotações das
datas das avaliações, como: tarefas, trabalhos, provas e eventos acadêmicos.
24. Atividades extracurriculares:
✓ O CAMTA (Conservatório Adventista Musical de Taquara) 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.
✓ CA – Os testes para o CA (alunos do 9º ano ao EM) e CA Jr. (alunos do 2º ao 8º ano), já iniciaram.
Encaminhe seu filho!
✓ Escolinha de patinação artística: Esta modalidade é para os alunos de 4 a 16 anos. Interessados
deverão procurar a Prof.ª. Evelyn pelo telefone: 998104279.
✓ FISK: Aulas de Língua Inglesa de nível básico, intermediário e avançado. Interessados deverão
procurar a Prof.ª Cleide pelo telefone 3541-3410;
✓ Conforme a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o ensino de LEM-Espanhol é obrigatório
no currículo do Ensino Médio, portanto, a oficina de Espanhol do 6° ao 9° ano não será mais oferecida.
Desejamos a todos um ano letivo muito feliz na companhia de nosso maravilhoso Deus.

