ASSUNTOS TRATADOS NA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES EM 02.03.2017

6º ao Ensino Médio
“Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos”. (Provérbios 16:3)
1.

Apresentações:
Diretor Geral – Prof. João Cesi Lopes dos Santos
Diretor Financeiro – Mauro Thiago Nogueira Barbosa
Diretor para Assuntos Estudantis (disciplina e segurança): Pr. Bruno Schaffer
Diretor Acadêmico – Prof. Emerson Lemões Motta
Coordenador Disciplinar: Prof.s Everson França e Deives Cassiano Rodolpho
Coordenadora Pedagógica Prof.ª Ana Claudia Nunes
Orientadoras Educacionais: Prof.ª Eliane Contri - 6º ao 9º ano - EFII
Prof.ª Adriana Melo - Ensino Médio.
Bibliotecário: Vanderlei Ricken
Professores:
Linguagens e suas tecnologias – Língua Portuguesa/ Literatura /Língua Inglesa/Educação Física/ Arte
Matemática e suas tecnologias – Matemática EFll e EM
Ciências da Natureza – Ciências EFll /Biologia / Química / Física
Ciências Humanas – História/ Geografia/Sociologia / Filosofia /Ensino Religioso

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.

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 Ensino
Fundamental.

6.

Alunos em atividade no colégio no contraturno – A permanência de aluno na escola no contraturno 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.

Projeto Educação + Cidadania – Esse tema norteará as atividades pedagógicas da Rede Adventista em 2017. Serão
trabalhados os seguintes assuntos: Preservação do Meio ambiente / Preservando do bem estar da família e do lar/
Preservando o patrimônio histórico e cultural / Busca o equilíbrio da razão e emoção/Orientar sobre alimentação
saudável/Iniciar os conceitos para uma educação financeira/ Bons hábitos de estudos/Ser solidário com o próximo.

9.

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).

10. Uniformes/livros – Os uniformes estão à venda na papelaria do IACS (junto ao restaurante) e os livros na Loja Novo Tempo
– Store (ao lado do Prédio Verde / próximo à cantina).

11. Calendário Escolar - Acesse o site: www.iacs.org.br (aba diversos) e fique informado de todas as atividades do colégio, tais
como: comunicados, eventos, proposta pedagógica, matérias importantes para a família, etc.
12. Aluno Online - Para acesso ao boletim escolar, avaliações, ocorrências e agenda de tarefas. É necessário realizar o cadastro
no site: http://educacional.cpb.com.br/cadastro. Os passos para o cadastro você pode visualizar em www.iacs.org.br , na
aba tutorial aluno online.
13. 2ª chamada de avaliações – Os alunos que perderem avaliação terão a oportunidade de realizá-la em outro momento,
observando o seguinte critério: o aluno que perder avaliação 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.
14.

Avaliações – Os alunos são avaliados constantemente, através de pesquisas, tarefas de aula e de casa, participação e
envolvimento, provas e outros. São 3,0 pontos de trabalhos e 7,0 pontos de provas (exceto a turma 133, que é avaliada
com 2,0 pontos de trabalhos e 8,0 pontos de provas).

15.

Recuperação Cumulativa – Continuaremos a recuperação no final de cada bimestre. Todos os alunos poderão realizá-la,
uma vez que será no período de aulas.

16.

Projetos pedagógicos:
 Semana de Hábitos de Estudo (13 a 17/03): Semana com dicas, palestras e incentivos.
 Trilife: Gincana com esportes radicais para os alunos dos 9ºs anos.
 Semana Literária (15 a 19/05): Semana voltada para a importância do hábito da leitura.
 Jogos Interséries: Atividades esportivas envolvendo os alunos do 6º ano ao Ensino Médio.
 Rumo ao ENEM e preparatório para o vestibular:
Simulados: As datas estão no calendário escolar (28 de março e 22 de agosto).
Dudow: É um sistema educacional online integrado a uma consultoria ativa e contínua. A equipe do Dudow é
especializada em alterar processos chave nos colégios, capazes de aumentar significativamente a qualidade do
ensino e, como consequência, os resultados dos alunos nos exames e vestibulares. Público alvo: Alunos dos 2ºs e
3ºs anos do Ensino Médio.
 Semana da Arte: Desenvolvimento de pesquisas e apresentações teatrais de temas interdisciplinares (2º EM).
 Liga do Saber: Gincana do conhecimento com todos os alunos do EFII e EM.
 Mostra Cultural: Apresentações dos diversos projetos desenvolvidos durante o ano.

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 Profª 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 Profª Eliane Contri, que atua com as turmas do 6º ao 9º
ano, e a Profª 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.
18. 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.
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. 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.
 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.
 Oficinas de Espanhol: As oficinas de Espanhol são oferecidas para os alunos do EFII e EM, mediante a aprovação
no processo seletivo, pois as vagas são limitadas.
 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
 FISK: Aulas de Língua Inglesa de nível básico, intermediário e avançado. Interessados deverão procurar a Profª
Cleide pelo telefone 3541-3410
Desejamos a todos um ano letivo muito feliz na companhia de nosso maravilhoso Deus.

