
 

                                                      Belém 28 de Março de 2019. 

             Comunicado 003/19.     

 “E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mat. 28:20”. 
 

Nota de agradecimento à professora Cláudia Regina, pela 

dedicação de seu tempo, talento, conhecimento e esforços, no 

qual por muito tempo contribuiu com a construção e 

desenvolvimento de muitos jovens que estiveram sob sua área 

de influência. A família IAGP se despede da professora, 

desejando-lhe sucesso. 

 

Recebemos o professor Wilton Almeida, que estará dando 

sequência ao trabalho da professora Cláudia, desejando-lhe 

sabedoria para desenvolver um trabalho que contribua 

significativamente com o desenvolvimento de nossos alunos e 

que o sucesso marque também sua trajetória aqui no IAGP. 

Seja bem vindo professor. 

 

ACESSO AS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA – Por gentileza e educação, não 

insistam em entrar nas áreas destinadas aos alunos sem devida 

autorização e uso de crachás de identificação. 
ISSO É QUESTÃO DE SEGURANÇA. 
 

CARTEIRINHA ESCOLAR – Senhores pais, já foram entregues o primeiro 

lote de carteirinhas escolares. É importante fazer aquisição da mesma 

para garantirmos a saída de seu filho (a) com segurança. 
Procure o caixa da escola e faça solicitação.  
 

UNASP VIRTUAL – Estão abertas as inscrições para os cursos no 

UNASP - POLO IAGP. Participe do processo seletivo; acesse: 

unasp.br/ead para os cursos de: Administração, Ciências Contábeis, 

Letras, Pedagogia, Tecnólogo em Processos Gerenciais e Tecnólogo em 

Recursos Humanos e agora com novos cursos.  Maiores informações, 

entrem em contato com o IAGP. 

 

INFORMAÇÕES  DO CPB, SITE E APLICATIVO -   Cadastre-se em nosso 

site e baixe o aplicativo EDUCAÇÃO ADVENTISTA, e acompanhe a rotina 

acadêmica de seu filho. Qualquer dúvida entre em contato com o DTI 

do nosso colégio, eles estarão prontos a lhe ajudar, tanto na execução 

do cadastro como a navegar pelo sistema. 

 

REGIMENTO ESCOLAR - Nossas ações serão norteadas pelo regimento 

escolar e, de acordo com o mesmo, solicitamos aos pais que atentem 

para os seguintes  itens: 
Responsabilidade com o horário de entrada, alguns alunos estão 

perdendo as primeiras aulas, e com certeza isso lhe fará falta, afinal, 

perder aula é perder conteúdo. 

O uso de uniforme é obrigatório, para todas as atividades  

acadêmicas do colégio, ou seja, educação física, retornos, trabalhos, 

avaliações de 

 reposição. São importantes no tocante as  questões de segurança, 

identificação e prevenção contra  acidentes. 

De acordo com o regimento escolar, pedimos também a gentileza, de 

os alunos se apresentarem no colégio sem fazer uso de brincos, 

colares, pulseiras, piercings e afins.  

 

WHATSAPP – Esteja sempre atento aos grupos de Whatsapp no qual 

seu filho (a) esta inserido (a). A escola não tem controle sobre redes 

sociais, bem como os assuntos que são tratados nessas redes. 
 

FERIADO DE PÁSCOA (PAIXÃO DE CRISTO). – De acordo com o 

calendário, nos dias 18 e 19 de Abril de 2019, não haverá aula. 
 

CORAÇÃO SOLIDÁRIO – Não perca a oportunidade de participar do 

projeto CORAÇÃO SOLIDÁRIO. Nosso Colégio confeccionou uma 

camiseta em prol dessa causa, onde o valor da camiseta que é de 

R$35,00 será direcionado para as comunidades Ribeirinhas e 

também para a CASA MENINO DE JESUS, local que abriga crianças 

que estão na fila para conseguir tratamento para o câncer. 

Participe! Compre essa ideia. 

 

INTERCÂMBIO – Que pena que nossos prazos para inscrições estão 

chegando ao fim, mas se você ainda tem o desejo de participar desse 

evento fantástico, então corra!!! Estamos montando o cadastro 

reserva para as vagas remanescentes.  

 
ALUNOS QUE FARÃO PROVAS DE SUPERAÇÃO (RECUPERAÇÃO).  

Todas as notas abaixo de 7,0 terão direito a avaliação de 

superação. 

Senhores pais, fiquem atentos com respeito a necessidade de seu 

filho fazer ou não as avaliações de superação. Acompanhe da 

seguinte forma: 

https://graopara.educacaoadventista.org.br/ acesse esse 

endereço eletrônico, faça seu login, click em ACADÊMICO – 

NOTIFICAÇÕES DO ALUNO e você terá acesso as disciplinas na qual 

seu filho (a) ficou com notas abaixo de 7,0, 

Você poderá também acessar pelo aplicativo EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

em seu celular.  

OBS. A AV2 será composta pelas AVG’s, sendo assim, a nota da 

AV2 só aparecerá quando todas as AVG’s estiverem fechadas.  

https://graopara.educacaoadventista.org.br/


 

 
COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO NA ESCOLA. 

Precisamos nos organizar para tais eventos nas dependências 

da escola. Todas as comemorações de aniversários devem ser 

agendadas e conduzidas por nosso departamento de Orientação 

Educacional, sem essa autorização, não será possível atender 

esse pedido. 

 
                CALENDÁRIO DE ATIVIDADE DO MÊS DE ABRIL 

 

 

 

 

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO. 

Senhores Pais e/ou responsáveis, no dia 09 de Abril (terça-

feira), uma equipe da SESMA estará na escola disponibilizando as 

doses das vacinas contra HPV e Meningite, conforme faixa 

etária estabelecida abaixo: 

HPV – Meninas de 9 a 14 anos e Meninos de 11 a 14 anos. 

Meningite - Meninos e Meninas de 11 a 14 anos. 

 

Obs.1: As aulas seguirão horário normal; 

Obs.2: Sem cartão de vacinação, os alunos não poderão tomar 

a vacina. 

Obs.3: Precisaremos dos nomes dos pais e/ou responsáveis e 

o respectivo endereço para que seja feito um cadastro. 
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1º Simulado CPB  

Reunião de Foco e Alinhamento para professores Fund. II 

e Médio.  Aulas até às 11h00. Turmas manhã e 17h00 

turmas da tarde. 

02-08 Superações do 1º Bimestre  (Ensino Fund. I, II e Médio) 

Recuperação. 

09 Campanha de vacinação HPV e Meningite. 

11 Conselho de Classe, Fund.II e Ensino Médio. 

12 Término do 1º Bimestre (52 Dias Letivos) 

15 Início do 2º Bimestre (Valor Bimestral: Compromisso/ 

Criação) 

15-20 
Entrega das Ementas de Curso do 2º Bimestre aos Alunos 

(Ensino Fund. II e Médio) 

15 

Lançamento Final das Notas do 1º Bimestre no SAD 

(Ensino Fundamental 1, 2 e Ensino Médio) 

Lançamento de Dados para o Parecer Descritivo 

(Educação Infantil) - Relatório 

15-17 
Semana de Oração do 1º Semestre pais e alunos 

convidados. 

18-19 
Recesso Escolar - Páscoa 

Feriado Nacional | Paixão de Cristo 

21 
Feriado Nacional | Dia de Tiradentes 

Feriado Nacional | Páscoa 

22 
Plantão Pedagógico – das 16h00 às 19h00, para as 

turmas de Fund. II e Ensino Médio.  

22 AVG1 – Segundo Bimestre. 

22 

Entrega de relatórios e boletins do 1º Bimestre (Mini 

Mostra Cultural da Educação Infantil e Fund. I). 

Das 08h00 às 11h00, para as turmas da manhã. 

Turmas da tarde serão das 14h00 às 17h00 

 

 

29 

 

AVG2 -  (Ensino Fundamental II e Médio). 

Escola de pais. Tema: SOS Meu filho, com Juiz de direito 

especialista em assuntos relacionados à criança e o 

adolescente. Dr.Wanderley.  

Mérito Acadêmico turmas do  Fund. II. Ensino Médio. 

30 Mérito Acadêmico, turma do Ensino Fundamental I. 

ABRIL 
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Dias Letivos: 20  
 

Administração 


