ASSUNTOS TRATADOS NA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS – ANO LETÍVO 2019

“Ensina à criança o caminho que ela deve seguir; mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar.”
Provérbios 22:6
1. Boas vindas e apresentação da equipe: João Cesi
2. Reflexão bíblica: Pr. André

3. 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.
4. 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, PNE, etc.
5. 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.
6. Acesso ao Turno Integral e EF-I e EF-I – favor utilizar o acesso que passa atrás do Residencial Feminino, tirando
um pouco o trânsito do eixo central do Campus
7. 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.).
8. 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.
9. 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.
10. Uniformes/livros – Os uniformes e livros estão à venda na Loja Novo Tempo – Store.
11. 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. Aos alunos do 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
12. 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).
13. Calendário Escolar - Acesse o site: www.iacs.org.br (diversos) e fique informado de todas as atividades do colégio,
comunicados enviados pelos alunos, eventos, etc.

14. 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.
15. 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.
16. PMDS – Plano Mestre de Desenvolvimento da Saúde - 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.
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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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 já está em pleno funcionamento. Aproveitem!!!
21. 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.
22. Identificação nos materiais do aluno – Identificar livros, materiais escolares e uniformes com o nome do aluno.

23. Dia do brinquedo – Não enviar para escola brinquedos valiosos.

24. 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! Para os
demais alunos (Pré ao 5º ano) temos o Coral Pedagógico, com ensaios dentro do horário normal de
aulas, onde todos participam.
➢ Escolinhas de esportes coletivos – Temos diversas opções. Contate com o Prof. Luís e faça a inscrição:
98187-8201 ou 98126-2419.
➢ Escolinha de Patinação Artística - Esta modalidade é para os alunos de 4 a 16 anos. Interessados deverão
procurar a Profª. Evelyn pelo telefone: 998104279.

Desejamos a todos um ano letivo muito feliz na companhia de nosso maravilhoso Deus.

