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                                                                                                                                                  Comunicado: 001 

               Manaus, 28 de janeiro de 2019 

 “Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará  

dele”.   Provérbios 22:6  

Prezados Pais e/ ou   Responsáveis,  

É com imensa gratidão que nos reportamos aos senhores, aproveitando para desejar um ano repleto de 

realizações. Estamos extremamente felizes por mais um ano juntos, por aqueles que retornam e pelos que 

estão chegando, pois educar já não se trata apenas de treinar pessoas que vão desempenhar uma 

determinada função para o resto da vida. Educar possui o papel de facultar ao indivíduo a “capacidade de 

aprender novas habilidades, assimilar novos conceitos, avaliar novas situações, lidar com o inesperado”. 

Assim, teremos indivíduos capazes de se adaptar a qualquer situação e, consequentemente, capazes de 

desempenhar qualquer tarefa que a sociedade lhes confie. Portanto, como educadores do Instituto Adventista 

de Manaus nos sentimos honrados em contribuir de forma singular no desenvolvimento do seu filho.  

Prossigamos confiantes de que Deus é o nosso Mestre Maior. Disse Jesus: "O que é impossível para os homens 

é possível para Deus". Lucas 18:27.      

 A seguir, informações importantes para esse grande recomeço: 

ENTREGA DE MATERIAIS 

O retorno às aulas traz muitas expectativas e ansiedade para as crianças e pais. Com o intuito de proporcionar 

um momento mais tranquilo, organizado e acolhedor para os alunos, estaremos recebendo de segunda a 

quinta-feira, das 8h às 11h e das 14 às 17h e na sexta-feira, somente das 8h às 11h na recepção do prédio 

anexo.    

Todo o material deve estar identificado com o nome e série da criança, a fim de evitar extravio. Tivemos uma 

data específica para entrega com pessoas suficientes em tempo hábil de conferência e sem as crianças na 

escola.  Após o início das aulas, precisamos dar atenção total a elas. Por isso, é necessário haver paciência e 

compreensão para os horários de recebimento dos materiais 

                                                                        HORÁRIO ENTRADA E SAIDA  

Série  Turno Manhã  

 (segunda à sexta)  

Turno Tarde (segunda 

à quinta)  

Sexta-feira  

(somente a tarde )  

Educação Infantil  Das 7h às 11h15min  Das 13h às 17h15min  16h15  

  Nos primeiros dias é comum que a logística de retirada dos alunos requeira um tempo maior, para 

reconhecimento e conferência dos responsáveis pelo (a) aluno (a) pelas nossas monitoras. Contamos com 

sua colaboração e paciência. Nosso objetivo é sempre a segurança do (a) seu (sua) filho (a).   

       INSTITUTO ADVENTISTA DE MANAUS 
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                                                                DESEMBARQUE E EMBARQUE DE ALUNOS   

Lembre-se  de que todos nós somos educadores e que estamos ensinando e formando homens e mulheres 

do amanhã! “Há sempre alguém nos observando! ” Precisamos contar ainda mais com a sua atenção e 

compreensão:   

 Não pare em fila dupla;  

 Seja breve no desembarque e embarque de alunos;   

 Não estacione nas faixas de pedestres, nas rampas de acessibilidade e nas vagas exclusivas para 

idosos e deficientes;   

 Tenha cuidado com os pedestres que atravessam a rua e também nos estacionamentos;   

 Não jogue lixo (papéis de bala, pipoca, copos descartáveis, geladinho, salgadinho, etc.) pela janela 

do carro;   

 Pratique a cortesia cristã nos momentos mais difíceis, evitando contendas e constrangimentos.  

                         ABERTURA E FECHAMENTO DO PORTAO DO PRÉDIO ANEXO – Alteração a partir do dia 15/02  

  

1. 6h30 – abertura  

2. 7h30 - 11h - acesso somente pelo portão do prédio central  

3. 11h - 13h30 -  portão aberto  

4. 13h30 – 17h - acesso somente pelo portão do prédio central  

5. 17h -18h – portão aberto  

6. 18h em diante – acesso somente pelo portão do prédio central  

 

HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO AOS PAIS PELO PROFESSOR 

Educação Infantil  
 

 Educação Infantil –Agendar na Orientação Educacional (Prof.ª Leila Novais) 
No dia da 1ª Reunião de Pais e Mestres em sala de aula, os pais e/ou responsáveis serão informados dos dias e 
horários disponíveis para atendimento individual pelo (a) professor (a). 

 

                                    ACESSO ÀS SALAS DE AULAS E DEPENDENCIAS DA ESCOLA  

  

Pedimos, gentilmente, que, na necessidade de falar com o professor ou funcionário que se dirijam 

diretamente a recepção do anexo, pois dessa forma todos serão mais bem atendidos.  

  

                                                    1ª REUNIÃO DE PAIS          

Dia: 31/01 (quinta-feira)  

Hora: 18h30  

OBS: somente para pais e responsáveis dos alunos da Educação Infantil. Sua 

presença é fundamental!  

 

REGIMENTO ESCOLAR – ÉTICA ESCOLAR 

Seguir as orientações contidas no livreto: Regimento Escolar – 2019 – quanto ao não uso de joias: brincos, cordões, 
pulseiras, anéis e piercing. 
Objetivamos o estudo diferenciado em todos os sentidos, visando inclusive, à própria segurança do aluno 
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APARELHO - CELULAR 

         Não é permitido uso de celulares nas dependências da escola por alunos. 
 

   

                                                                                 UNIFORME  

O uso do uniforme é obrigatório! Para os alunos veteranos, estamos solicitando o uso do uniforme desde o primeiro 
dia de aula. Os alunos novos que ainda não providenciaram a compra, deverão fazê-la com urgência. O calçado deve 
ser tênis. Por motivos de segurança não aceitaremos alunos de botas, sandálias, chinelos ou “crocs”.  

 É importante que o nome do aluno e a série estejam bordados no uniforme, ou escritos com 

caneta de tecido (tipo acrilex), na parte interna do agasalho de frio. Atentar para o item do 
AGASALHO , que não é permitido o uso de outro tipo de agasalho. Somente o padrão da 
Educação Adventista.  

 Recomendamos enviar uma troca de roupa para emergência (na mochila da Educação 

Infantil). 
 Não é permitido uso de calça jeans, camisas personalizadas ou qualquer outra peça que não 

faça parte do uniforme padrão. 

 Sapatos: preto, branco, azul ou cinza – essas são as cores do padrão do uniforme. Solicitamos 

que o aluno utilize tênis em todas as atividades da escola. 
 

                      

                                                                               MEDICAMENTOS  

 Nós, como escola, não temos autorização para dar remédios aos alunos. Se seu filho está tomando algum 

medicamento solicitamos que o mesmo seja aplicado em casa, concilie os horários para que não venham 

medicamentos para a escola.  

                                                                                      BANHEIROS  

Para segurança e saúde de nossos alunos, solicitamos que se houver necessidade do uso dos banheiros 

pelos adultos nos horários de entrada e saída, que não sejam usados os banheiros na área de recebimento 

das crianças e que solicite o uso dos banheiros na recepção com a Recepcionistas do Anexo.  

 O  Instituto Adventista de Manaus está sempre a sua disposição!!   

Nunca leve dúvidas para casa. Estamos a sua disposição para esclarecer qualquer ponto duvidoso. Portanto, 

fale conosco!   

  

             

 Que o ano de 2019 seja de muitas conquistas e vitórias para todos. Que estejamos sempre juntos, comemorando 

as conquistas e aproveitando as oportunidades de escrever novas e belas histórias. Afinal, “ Você faz parte desta 

história”! 

 
 
Atenciosamente, 
Direção – IAM  
 


