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“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 

adaptar-se 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.   

Abaixo, algumas informações importantes: Seguem as orientações para que você participe de nossos 

eventos e atividades: JANEIRO E FEVEREIRO: 

 

20/01– Início do ano Letivo e I Bimestre 

20 a 24/01 – Semana da Amizade e Cortesia  

30/01 – REUNIÃO DE PAIS – Educação Infantil 

Local: Auditório   Horário: 18h00 
 

04/02 – REUNIÃO DE PAIS – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I 

Local: Auditório   Horário: 18h30 
 
06/02 – REUNIÃO DE PAIS – 6º ao 3º ano do Ensino Médio 

Local: Auditório   Horário: 19h00 
 
17 a 21/02 – Semana de Hábitos de Estudo 
17 a 21/02 – Período de Avaliação do 1º bimestre 
24/02 – Recesso 
25/02 – Feriado (Carnaval) 
26/02 - Recesso 
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HORÁRIO ENTRADA E SAÍDA 

 

Séries  
Turno Manhã  

 (segunda à sexta)  

Turno Tarde 

 (segunda à quinta)  

Sexta-feira 

(somente à tarde)  

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

1º ao 5ºano do EF I Das 7h às 11h30 Das 13h às 17h30 Das 13h às 16h30 

6º ao 9º ano do EF II Das 7h às 11h50 Das 13h às 17h50 Das 13h às 16h35 

Ensino Médio Das 7h às 12h35 Das 13h às 18h35 Das 13h às 17h05 

 

PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE 

Pedimos a colaboração dos responsáveis, a fim de que os horários de entrada e saída sejam respeitados, 

pois formar o hábito da pontualidade é importante para a vida social do aluno e para a formação do cidadão.   

 

FREQUÊNCIA / ATESTADOS 

A reposição de avaliações perdidas por motivo de falta, é necessário apresentar atestado médico ao 

Serviço de orientação Educacional (SOE). Este deverá ser entregue dentro do prazo 48 horas. O SOE agendará uma 

nova data para a realização da respectiva avaliação. Evitem faltas desnecessárias. 

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.  

 

OBS.: Aproveitamos a oportunidade para retificar a informação referente ao horário de 

saída da SEXTA – FEIRA dos alunos de 6° ao Ensino Médio. Segue abaixo o horário 

atualizado: 
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AGENDA DE ATENDIMENTO DOS PROFESSORES 

O agendamento deverá ocorrer previamente por meio do Serviço de Orientação Educacional (SOE), por 

solicitação do professor ou do responsável. A orientação, em parceria com a coordenação, verificará o melhor 

momento para o atendimento. Se não houver agendamento prévio, o professor terá dificuldade em atendê-los, 

pois a ação desenvolvida em sala de aula exige que eles não se ausentem dela durante o horário de regência. Desse 

modo, certamente vocês serão bem atendidos. 

 

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, pois não é permitido 
o uso de outro tipo de agasalho. Somente o padrão da Educação Adventista.  

 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. 
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!    

 
Atenciosamente,  

 
Hirley Simone 

       Diretora 


