PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

Qual é a Linha Pedagógica da escola?
A Linha Pedagógica que norteia o nosso trabalho é a Pedagogia Adventista. A Proposta pedagógica
Adventista busca desenvolver no aluno a sua capacidade física, mental e espiritual para ser útil hoje, e
não apenas no futuro. Dessa forma, os alunos não só estudam os conteúdos, mas eles refletem sobre a
melhor forma de colocá-los em prática na sua vida.
Qual é o método de trabalho de vocês? Ou qual é a metodologia?
Procuramos aplicar os conteúdos no dia-a-dia. Na sala de aula, utilizamos entre outros recursos os livros
didáticos. Há também momentos de pesquisas, de trocas de experiências, de vivências na comunidade e
de busca de informações com pessoas mais experientes. Procuramos descobrir como o aluno aprende
para podermos ajudá-lo. Sistematizamos os trabalhos de diferentes maneiras para que o aluno se sinta
estimulado a continuar pesquisando e colocando em prática. Assim, fazemos:








Exposições de trabalhos dentro e fora da escola,
Registramos as descobertas nos cadernos,
Construímos objetos que simulem os conteúdos estudados,
Suscitamos o interesse do aluno para novos estudos através de questionamentos, de estudos de
casos, de histórias de livros infanto-juvenis e obras artísticas.
Como estamos preocupados com a formação do cidadão de modo integral, procuramos
resgatar, em cada conteúdo, os valores que constroem o cidadão para atuar hoje na sociedade,
comparando com outros tempos e outras necessidades culturais, ajudando o aluno a tomar a
decisão desejada a partir das reflexões feitas.
As atividades de socialização, recreação e trocas de experiências, ajudam a melhorar o
relacionamento entre os alunos e marcam cada etapa da vida estudantil de modo muito
especial.

Como vocês avaliam os alunos?
Nós avaliamos os alunos o tempo todo e em todas as atividades que ele participa. O professor promove
a auto avaliação, avaliações escritas específicas e diferentes atividades avaliativas e contínuas, isto é,
tudo o que o aluno faz é observado, analisado e utilizado para acompanhar o desenvolvimento dele.
5. Qual é a média exigida pela escola?
6,0 e frequência de 75% às aulas.
Como vocês trabalham o Ensino Religioso (ou aula de religião)?
Esse é um momento especial em que o professor trabalha valores, atitudes e normas da comunidade.
Através das Histórias Bíblicas, alunos e professores passam a dialogar sobre saúde física e emocional,
sexo, drogas, família e como desempenhar bem o papel de cidadão. É um momento especial para o
aluno conhecer a si, os outros e as necessidades de cada um. Enfatizamos Deus como o maior amigo e o
Educador capaz de ajudar a todos. Famílias de diferentes religiões nos procuram porque nos
importamos com a formação do caráter e respeitamos cada pessoa, independente da sua religiosidade.

Por que não se pode usar joia na Escola Adventista?
Buscamos desenvolver em nossos alunos alguns princípios, um deles é o princípio da modéstia, por isso
temos em nosso código de ética esse regulamento que diz:
“não será considerado como parte do uniforme o uso de bonés, tamancos, joias, esmaltes, piercings,
pinturas e cabelos compridos para meninos”,
Grandes empresas têm regulamentos rígidos quanto aos procedimentos e comportamentos internos, e
faz parte da Filosofia Adventista aproximar os indivíduos através da sociabilização, e não pelo status.
Mais alguns motivos:
1. Com o uso do uniforme não há desnivelamento social (o uso de joias enfatiza o nível social e,
muitas vezes, dificulta a amizade entre os alunos, ou a influência por certos interesses);
2. Na Educação Física faz parte da segurança, pois o uso de joias oferece certos riscos durante a
prática desportiva;
3. Evita-se o extravio e o roubo.
E a disciplina, como é trabalhada?
A Educação Adventista zela pelo respeito mútuo, sendo assim, dentro e fora da sala de aula, como
diferentes ambientes educativos, há necessidade de perceber limites, direitos e deveres. O aluno que
extrapolar esses limites será encaminhado ao serviço de coordenação disciplinar para ser ouvido e
também para os responsáveis serem notificados a respeito de suas atitudes e dos procedimentos que a
escola irá tomar, baseada em seu código de ética. Todas as conversas são sistematizadas/documentadas
através do preenchimento de uma ficha/relatório para que escola e família possam acompanhar mais de
perto a vida escolar do aluno. Todo o trabalho escolar é realizado com o auxílio da família, pois é dela
que o aluno recebe a primeira educação e influência para o seu comportamento.

Como é feito o contato com os pais?
Temos uma ficha com os dados do aluno e dos responsáveis pelo mesmo. Fazemos o contato através da
agenda, principal meio de comunicação entre escola e família, bilhetes entregues através do próprio
aluno, pelo telefone, e-mail, porém, sempre que for necessário, o contato deverá ser pessoal (os
responsáveis vêm à escola).
Como as atividades acontecem no espaço físico?
Todo o ambiente escolar é utilizado para desafiar o aluno e suscitar aprendizagens significativas. Há
regras para utilização de cada ambiente separadamente. Os vídeos, músicas e as atividades
desenvolvidas são primeiramente analisadas pela equipe pedagógica. Cada profissional que trabalha na
escola é preparado para educar, desde o momento em que o aluno chega à escola até a hora de
retornar para casa sempre tem alguém acompanhando suas atividades, nas diferentes áreas. As
atividades são realizadas nos diversos espaços da escola, também são promovidos passeios pedagógicos
sempre com a autorização prévia dos responsáveis.

Qual a formação dos professores?
Esta é uma questão prioritária para a escola. O processo de seleção e formação dos nossos profissionais
é cuidadosamente acompanhado pela direção acadêmica.
Além da formação específica da área, os professores participam de atividades de formação continuada
presencial e virtual (UNICA, Universidade Corporativa Adventista).
A Educação Infantil alfabetiza ou não?
A Educação Infantil Adventista se preocupa com a formação integral das crianças. Há um programa de
trabalho que atende a criança nas diferentes linguagens. Antigamente havia uma preocupação muito
grande com a alfabetização, enquanto outras áreas não eram trabalhadas e as crianças ficavam com
alguns déficits. Hoje, além da preocupação com a linguagem escrita, existe um grande esforço no
sentido de fazer a criança compreender a leitura das palavras, da matemática, das artes, das relações
sociais, etc. A Educação Infantil estimula a criança para a alfabetização desde o Pré 4.

Qual o horário das aulas?
Série
Educação Infantil
1º ao 5º ano
6º ao Ens. Médio
Terceirão

Manhã
7h30 às 11h30
7h30 às 11h45
7h15 às 12h
7h15min às 12h45min

Tarde
13h15 às 17h30
13h15 às 17h45
13h15 às 17h45

Observação: O horário de saída do turno da tarde na sexta-feira é às 16h30min.
Por que na sexta-feira à tarde as aulas terminam às 16h30min.?
Todos os dias nós trabalhamos um tempo a mais (15min.), que nos quatro dias totalizam uma hora a
mais, para compensar essa saída.

A escola tem um programa de preparação para o vestibular?
Sim. Há um programa que atende as necessidades do adolescente no preparo para o vestibular. O
Orientador Educacional e os professores assumem um papel de grande responsabilidade pelo
acompanhamento do aluno na tomada de decisões profissionais. Eles mantêm contato com
universidades e serviços especializados em orientação vocacional. Também realizam encontros com
psicólogos e profissionais para que o aluno se descubra e/ou afirme suas convicções. O currículo do
Ensino Médio está voltado para a formação do indivíduo, para a vida como um todo, e para o vestibular.
Os alunos realizam simulados desde o primeiro ano do EM. Além disso, o material utilizado pelos alunos
do EM, auxilia no preparo para o vestibular escolhido. Sugerimos que o aluno mantenha contato
contínuo com o Orientador Educacional, além de todos os professores das mais diferentes áreas.
Oferecemos para os alunos dos 2º e 3ºanos do EM, um programa de estudos extraclasse denominado
DUDOW, cujo objetivo principal é desenvolver nos alunos hábitos de estudo, preparando-os melhor
para o ENEM e para os vestibulares. Também disponibilizamos no 3ºano, uma turma chamada de
TERCEIRÃO, com aulas que aprofundam mais os conteúdos e com avaliações diferenciadas, tendo a cada
manhã uma hora aula a mais do que as demais turmas do EM. Temos atualmente um bom índice de
aprovações nos vestibulares e no ENEM. E nossa meta é crescer cada vez mais!

A escola oferece bolsa de Estudos?
A Rede Adventista é uma instituição Certificada como Beneficente de Assistência Social, na área da
Educação, orientada pela Lei nº 12.101 de novembro de 2009. A legislação indica a aplicação de 20% da
receita da instituição em bolsas de estudo integrais ou parciais. O valor da bolsa se refere às anuidades
do período letivo, desobrigando os estudantes bolsistas ao seu pagamento total ou parcial.
Quais os critérios para a concessão da bolsa de estudos?
Segundo a legislação vigente, o critério de renda e a situação socioeconômica da família devem ser
adotados para a concessão dessas bolsas.
Existe garantia da vaga, depois da solicitação da bolsa?
Não. A concessão da bolsa está sujeita aos critérios estabelecidos pela lei e à disponibilidade de vaga de
bolsa no colégio e série desejados, após a definição da disponibilidade de bolsas, que ocorre em data
prevista por edital. Portanto, caso a bolsa seja imprescindível para a matrícula, orienta-se que o
solicitante realize, também, a inscrição do aluno na rede pública de ensino.
Quando pode ser solicitada a bolsa de estudos?
A partir de 04 de setembro de 2017, porém, a definição sobre bolsas é feita nas datas que estão
previstas no edital de bolsas (disponibilizado no site www.iacs.org.br), quando já se tem ideia dos
recursos disponíveis para aplicação nas bolsas.
Quantas bolsas de estudos são disponibilizadas?
O número de bolsas depende da previsão orçamentária do ano vindouro e da distribuição interna da
Rede Adventista.
A escola oferece bolsa de estudos para internato?
Não existe bolsa de estudos para alunos internos que cursem o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). A
possibilidade existe para alunos do Ensino Médio, desde que exerçam 3 horas educativas por dia
(trabalho) em algum setor da escola.

Quais disciplinas curriculares?
Educação Infantil
e
Ens. Fundamental I
(1º e 2º ano)
Ensino globalizado
com projetos,
contendo:
Líng. Portuguesa
Produção textual
Matemática
Ciências

Ens. Fundamental I
(3º ao 5º ano)

Líng. Portuguesa
Produção textual
História
Geografia
Ciências
Matemática
Educação Física

Ens. Fundamental II
(6º ao 9º ano)

Líng. Portuguesa
Produção textual
História
Geografia
Ciências
Matemática
Educação Física

Ensino Médio

Líng. Portuguesa
Produção Textual
Literatura
História
Geografia
Matemática
Física

História
Geografia
Educação Física
Arte
Ensino Religioso
L.E.M. – Inglês
Music. Infantil

Arte
Ensino Religioso
L.E.M. – Inglês
Music. Infantil

Arte
Ensino Religioso
L.E.M. – Inglês
Educação para a Vida
(até 8º ano)
Espanhol (oficina)

Química
Biologia
Educação Física
Arte (somente 2º ano)
Sociologia
Filosofia
Ensino Religioso
L.E.M. – Inglês
Espanhol (oficina)

Como é o contato dos pais com os professores?
Caso haja necessidade de falar com algum professor, o responsável deverá entrar em contato com a
coordenadora pedagógica e agendar um horário no dia de aulas especiais (Musicalização Infantil, Inglês
ou Educação Física) ou enviar um comunicado para a professora, via agenda escolar.

De que maneira os pais têm acesso às informações do aluno?
Para acesso ao boletim escolar, avaliações, ocorrências e agenda de tarefas os pais tem a opção do
Boletim
Online.
Nesse
caso
é
necessário
realizar
o
cadastro
no
site:
http://educacional.cpb.com.br/cadastro

Qual a idade para o aluno ingressar na escola?
Os alunos devem completar as idades abaixo até 31 de março do ano de ingresso na série:
Pré 4 – 4 anos
Pré 5 – 5 anos
1° ano - 6 anos

Há um calendário anual previamente estabelecido?
Sim. O calendário letivo com feriados, eventos, início e término das aulas, fica disponível no site da
escola: www.iacs.org.br. Qualquer alteração é avisada com antecedência durante o ano.

A escola tem transporte escolar?
Nós indicamos transportadores, dependendo da região, e os pais podem contratá-los diretamente.

Os alunos usam uniforme? Como adquirir?
Sim. O uso do uniforme é obrigatório. A aquisição é feita na loja que funciona nas dependências da
escola.

Além das aulas convencionais, o que mais a escola oferece?

 Recursos (inclusos na mensalidade):
Salas ambientes ( Cada professor tem a sua sala de aula);
Laboratório de Informática;
Laboratório de Ciências, Química e Física;
Laboratório de aprendizagem;
Musicalização Infantil (Pré ao 5º ano);
Canto Coral;
4 quadras de esporte (sem cobertura);
1 quadra de esporte coberta (ginásio);
1 quadra de Tênis;
1 quadra de vôlei de praia;
1 quadra de futebol de areia;
1 quadra de futebol de 7 (grama natural);
Academia;
Piscina Semiolímpica, Piscina Térmica e Sauna;
Pista de atletismo e pista de skate;
Biblioteca informatizada e biblioteca infantil;
Sala de estudos para o internato;
Seguro emergências médicas;
Portal Educacional na Internet: acesso à Net Tarefa, Boletim On-line, Comunicados e etc.;
Estudos avançados para o 3º EM (Vestibular e ENEM);
Mini fazenda;
Pista de escalada;
Projeto Líder em Mim para os alunos da educação infantil e ensino fundamental I.

 Atividades opcionais (custo adicional):
Turno Integral (Ed. Infantil ao 5º ano do Ens. Fundamental);
Aulas de instrumentos musicais (individual ou em grupo);
Escolinhas de esportes e patinação;
High School (mais informações no site do colégio).

Como funciona o Turno Integral?
Voltado para crianças do Pré ao 5º ano, o Turno Integral conta com uma estrutura que propicia ao aluno
o desenvolvimento de hábitos importantes para uma vida saudável. Neste período há horário para o
estudo dirigido, para a realização das tarefas de casa, para a leitura, informática, natação, brincadeiras,
esporte, descanso e para o tempo livre, em que a criança escolhe o que deseja fazer.
Segue abaixo um quadro da rotina do Turno Integral. Lembramos que ele é flexível, respeitando as
necessidades das crianças.
Turno da Manhã
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Chegada, Agendas e
Recados
Devocional
Lanche e Higiene
Bucal

Chegada, Agendas e
Recados
Devocional
Lanche e Higiene Bucal

Chegada, Agendas e
Recados
Devocional
Lanche e Higiene Bucal

Quinta-feira
Chegada, Agendas e
Recados
Devocional
Lanche e Higiene Bucal

Sexta-feira
Chegada, Agendas e
Recados
Devocional
Lanche e Higiene Bucal

Tarefas e Leitura

Tarefas e Leitura

Tarefas e Leitura

Tarefas e Leitura

Tarefas e Leitura

Atividades
Direcionadas:
Artes Culinárias 2º e
3º

Atividades
Direcionadas:
Artes
Trabalhos Manuais 3º
ao 5º
Atividades
Direcionadas:
Andar a cavalo

Atividades
Direcionadas:
Informática
Educ. Física 3º ao 5º

Atividades Direcionadas:
Horta e Educação
Ambiental
Alimentar as ovelhas

Atividades Direcionadas:
Brinquedo Especial,
pracinha, trenzinho e
pista de caminhada

Atividades Direcionadas:
Musicalização e Jogos
Didáticos

Atividades Direcionadas:
Desenhos e Dobraduras

Higiene Pessoal e
aguardar o almoço

Atividades
Direcionadas:
Quadra de Areia e
Piscina Pré ao 2º
Higiene Pessoal e
aguardar o almoço

Higiene Pessoal e
aguardar o almoço

Higiene Pessoal e
aguardar o almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Higiene Bucal,
Descanso e
Organização para a
aula
Saída para o Prédio
de Aulas

Higiene Bucal,
Descanso e
Organização para a
aula
Saída para o Prédio de
Aulas

Higiene Bucal,
Descanso e
Organização para a
aula
Saída para o Prédio de
Aulas

Higiene Bucal, Descanso
e Organização para a
aula

Higiene Bucal, Descanso
e Organização para a
aula

Saída para o Prédio de
Aulas

Saída para o Prédio de
Aulas

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Atividades
Direcionadas:
Brincadeiras de
bola, corda, etc.
Higiene Pessoal e
aguardar o almoço

Turno da Tarde

Segunda-feira

Sexta-feira

Chegada, Agendas e
Recados

Chegada, Agendas e
Recados

Chegada, Agendas e
Recados

Chegada, Agendas e
Recados

Chegada, Agendas e
Recados

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Higiene Bucal

Higiene Bucal

Higiene Bucal

Higiene Bucal

Higiene Bucal

Descanso e Soninho

Descanso e Soninho

Descanso e Soninho

Descanso e Soninho

Descanso e Soninho

Tarefas e Leitura

Tarefas e Leitura

Tarefas e Leitura

Tarefas e Leitura

Leitura e Hora do Conto

Atividades
Direcionadas:
Arte Culinárias 2º e
3°

Atividades
Direcionadas:
Musicalização e jogos
Didáticos

Atividades
Direcionadas:
Informática
Educ. Física Pré ao 2º

Atividades Direcionadas:
Alimentar os peixes e
Andar a cavalo

Atividades Direcionadas:
Brinquedo Especial,
pracinha, trenzinho e
pista de caminhada

Lanche e Higiene
Bucal

Lanche e Higiene Bucal

Lanche e Higiene Bucal

Lanche e Higiene Bucal

Lanche e Higiene Bucal

Brincadeiras de
bola, corda, etc.

Artes
Trabalhos Manuais 3º
ao 5º
Andar a cavalo Pré ao
2°
Higiene e Organização
para Saída

Quadra de areia e
piscina 3º ao 5º

Horta e Educação
Ambiental

Higiene, Reflexão do Dia
e Aguardar a Saída

Higiene e Organização
para Saída

Higiene e Organização
para Saída

Saída

Reflexão do Dia

Reflexão do Dia

Reflexão do Dia

Vídeo e Aguardar a
Saída

Vídeo e Aguardar a
Saída

Vídeo e Aguardar a Saída

Higiene e
Organização para
Saída
Reflexão do Dia
Vídeo e Aguardar a
Saída

Como funciona o sistema de Internato?

















Recebemos alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Nesse caso, o aluno precisa ter, no
mínimo, 12 anos completos até o início do mês de fevereiro do ano no qual irá cursar a série;
O aluno interno mora conosco;
Quarto para 04 pessoas;
O aluno pode ir para casa uma vez por mês, se possível, em data prevista no nosso calendário
escolar, e nas férias de inverno e verão;
O aluno poderá ir ao centro da cidade uma vez por semana, caso os responsáveis autorizem;
O aluno estudará num turno e no outro terá um período de estudos, podendo usar a biblioteca
com acesso à internet e aos livros de pesquisas. Também terá acesso ao laboratório de
informática;
O aluno terá período de esportes com acesso a quadras poliesportivas, pista de atletismo, pista
de skate, sauna, piscina semiolímpica e piscina térmica, além do Conservatório Musical (cursos
com mensalidade à parte).
O aluno poderá participar, também, do Coral dos Adolescentes;
A educação integral é preocupação do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Assim, ao lado do
ensino de conteúdos acadêmicos, há também a preocupação com a parte espiritual. Através de
momentos de reflexão, pautados por valores bíblico cristãos, o IACS proporciona ao aluno, de
qualquer confissão religiosa, um encontro e uma maior aproximação com Deus. O
equilíbrio entre os três pilares da educação integral que envolve o físico, o mental e o espiritual é
que fará do jovem uma pessoa exemplar na sociedade;
A alimentação é saudável, equilibrada, gostosa, vegetariana, preparada com cuidado, sob a
orientação de uma nutricionista, para atender às necessidades nutricionais de jovens em
formação. A hora das refeições é um momento de grande satisfação. O refeitório bonito,
moderno e agradável, com muito ar e muita luz propicia um ambiente adequado para que as
refeições sejam tomadas com alegria e boa disposição de espírito;
O estudo é levado muito a sério. Assim, durante o dia, há momentos dedicados à ele. À noite,
também, dá-se atenção a este fato, especialmente no que se refere àqueles alunos cujas notas
estão um tanto baixas. Durante a semana, em alguns dias, há esportes na parte da noite. Quem
está bem de nota, pode desfrutar deste privilégio. Nos sábados à noite e nos domingos, porém,
há oportunidade para todos gastarem suas energias em atividades esportivas: futsal, handebol,
vôlei, basquete, badminton, tênis-de-mesa e por aí vai;
O uniforme é de uso obrigatório no período das aulas.

- Horário das aulas / Internato:
Série
6º ao 9º ano
Ensino Médio

Manhã
---------------------7h15 às 12h

Tarde
13h15 às 17h45
13h15 às 17h45

Obs.: A vaga de aluno do 6º ao 9º ano no internato é para estudar no turno da tarde, pois na parte da
manhã ele tem um momento de acompanhamento dos estudos.

Quanto custa a mensalidade?
EXTERNATO
Turno Integral
Ensino Infantil - Pré 4 e 5
Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano

12 X
530,00
640,00
640,00

Ensino Fundamental ll - 6º ao 9º Ano
Ensino Médio
Ensino Médio Terceirão

740,00
875,00
950,00

INTERNATO – ENS. FUNDAMENTAL
Apartamento Suíte

12 X
2.265,00

INTERNATO – ENS. MÉDIO
Apartamento
Acréscimo Suíte Regular
Acréscimo Suíte Master

12 X
2.150,00
270,00
350,00

TAXA DE ATIVIDADES (Internato) – R$ 695,00 (pago no momento da matrícula). Esta taxa cobre os
eventos promovidos para os alunos internos ao longo do ano letivo (festa da amizade, festa da
primavera, festa dos aniversariantes, trillife, olimpíadas, entre outros).

