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       Manaus, 01 de abril de 2022. 

 
 

“Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos amigos”. 
João 15:13 

 
Prezados Pais e/ou   responsáveis,   

ABRIL chegou! Em poucos dias o primeiro bimestre já terá passado e um novo vai 

começar. Para nós do IAM só temos gratidão pelo apoio que tão bondosamente vocês nos 

concedem. Somos imensamente gratos porque sabemos que esta Escola cresce a cada dia pela 

graça de Deus e pela parceria que temos: ESCOLA X FAMÍLIA. 

Acompanhem nossas atividades do mês de ABRIL: 

 04 a 08 - Simulado Enem Interativo (CPB) – 1º ao 3º ano do Ensino Médio 

 07 - Dia Internacional de Combate ao Bullyng 

 08 - Término do 1º Bimestre /Conselho de Classe 

 11 a 14 - I Semana de Oração (Semana Santa) 

 15 - Feriado (sexta-feira da Paixão) 

 17- Páscoa 

 19 - Dia do Índio 

 21 - Feriado (Tiradentes) 

 Plantão Pedagógico (entrega de Boletins) da I Unidade Letiva 

O Plantão Pedagógico é o momento em que os professores estarão disponíveis para atender os 

pais e/os responsáveis. Portanto, não falte e acompanhe a vida acadêmica de seu (sua) filho (a). 

DATA SÉRIE/SEGMENTO HORÁRIO 

11/04 Educação Infantil 
 

Das 07h30 às 10h (para as turmas matutinas) 
Das 13h30 às 16h (para as turmas vespertinas) 

11/04 3º ano AM e 5º ano AM 
Ens. Fundamental 

Das 18h às 19h30 

12/04 Demais turmas do 1º ao 5º ano 
Ens. Fundamental 

Das 18h às 19h30 

13/04 6º ao 9º ano 
Ens. Fundamental 

Das 18h30 às 20h 

14/04 Ensino Médio Das 18h30 às 20h 
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Orientações Ed. Infantil ao 5º ano:  

Boletins estarão com as professoras em sala de aula. 

Após essa data, para os alunos que não apresentarem observações acadêmicas e /ou 

disciplinares, os boletins serão enviados via agenda. Caso contrário, solicitar somente com a 

Orientadora Educacional (Profa. Fabiana). 

 

Orientações 6º ano ao Ens. Médio:  

Boletins estarão no pátio com os monitores. 

Após essa data, para os alunos que não apresentarem observações acadêmicas e /ou 

disciplinares, os boletins serão enviados via aluno. Caso contrário, solicitar somente com a 

Orientadora Educacional (Profa. Rebeca). 

 

 

Atenciosamente,  

A Direção. 


