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COMUNICADO 01 – 04 de fevereiro de 2019

Ens. Fundamental II e Ensino Médio

“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram

conquistadas do que parecia impossível.”

(Charles Chaplin)

É SEMPRE BOM RECOMEÇAR...
MELHOR AINDA COM TANTAS NOTÍCIAS BOAS!!!

OS SONHOS VÃO VIRANDO REALIDADE... Novos desafios pela frente... E nós nos orgulhamos por fazer
parte dessa história de Sucesso!

COMUNICADO E ACESSO AO SITE
Este primeiro comunicado está sendo entregue em mãos, porém, os próximos serão enviados por
e-mail e estarão sempre disponíveis no site do colégio. Anexo ao comunicado segue o manual de
utilização do sistema on-line. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Colégio.

Beatriz Rosim de Sousa – UNIP e UNIVAP - Arquitetura
Bruna Castro Lopes Ramos – UNIFAL/MG - Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
Gabriel Penajo Machado – USP - 7º Lugar - Engenharia de Computação
– UFSCAR - 1º Lugar – Ciência da Computação
– UNESP – 1º Lugar – Ciência da Computação
Giovanna Carolina Gogusewa da Silva – USP – Química
– UFV - 2º Lugar – Química
João Lucas de Souza Barros – UNIFESP - Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
Lucas Andrade Alves de Lima – USP - Geografia
– UEL - 1º Lugar – Geografia
– UNESP - Geografia
Maria Cecília Vadenal Ferreira Pires – FUVEST - 1ª Chamada
– UFSCAR - 2º Lugar - Turismo
Maria Eduarda Fernandes de Castro – FUVEST - 1ª Chamada
– UNIFEI - 2º Lugar - Engenharia Civil
Mariana Ferreira Moraes – PUC – Direito
– MACKENZIE – Direito
Maurício Maekawa Chaves – USP– Física Médica
– UFSCAR - 27º Lugar - Engenharia de Materiais
Natália Santos de Sousa – UFF - Volta Redonda - 9º Lugar - Psicologia
Rafaela Silva Camargo – UNIFESP – Guarulhos - 8º Lugar - História
Renan Ramos de Oliveira Pereira – UEL – 1º lugar - Pedagogia
Sofia Pedran Vasconcelos – UNIFESP – Diadema - Ciências Ambientais
Victor Elias Silva – UFSCAR - 14º Lugar - Engenharia Química
– USP – Lorena - Engenharia Química

ESSES SÃO APENAS ALGUNS
RESULTADOS... AINDA TEM
MUITA APROVAÇÃO PRA
CELEBRAR!!!
Acompanhem as atualizações
nas redes sociais!!!

ATENÇÃO!
Fiquem
ligados...
Em breve
abriremos as
inscrições
para o Grupo
de Estudos
Avançados!!!
É SEMPRE BOM RECOMEÇAR...
Por que a palavra RECOMEÇAR nos assusta?
Por que a MUDANÇA nos apavora?
Porque ambos os termos nos exigem mais do que palavras...
Exigem MOVIMENTO, atitude... coragem!!!
Recomeçar é abrir as portas para o novo!!
Novos amigos, novos aprendizados, novas experiências, novos professores...
AS MUDANÇAS...
São a oportunidade de abrir novas janelas, para novos horizontes...
Muita coisa nova... e NOVO é sempre bom!!!
Mas uma coisa permanece: a sempre forte amizade e confiança
que nos cerca no Colégio Iguatemy!!!
Sejam bem-vindos a 2019!!!

PAIS E ALUNOS NOVOS...

Sabemos o quanto a mudança de Colégio é significativa para
pais e alunos!! Queremos tranquilizá-los! As orientações a
respeito do uso de cadernos, anotações, controle de tarefa
etc., estão sendo passadas gradativamente aos alunos, com
bastante calma. Fiquem tranquilos, pois cada aluno está sendo
olhado com carinho e acompanhado de perto.
A cada comunicado passaremos mais orientações e
esclarecimentos para que todos conheçam os procedimentos com tranquilidade.
Agradecemos pela confiança!
PREPARAÇÃO PARA PROVAS
Na próxima semana iniciamos as AVALIAÇÕES SEMANAIS (dia 09/02 para o Ensino Médio, e dia 12/02 para o Fundamental II).
Fiquem atentos a alguns pontos importantes:
 Evite faltar e seja pontual.
 As provas semanais iniciam às 7 horas, não sendo permitida a entrada do aluno após este
horário (NÃO HÁ TOLERÂNCIA). Neste caso, o aluno deverá requisitar a Prova Substitutiva,
procurando a recepção do Colégio em até 48 horas.
 As provas aos Sábados (Ensino Médio) têm início às 8h. (Primeira Prova Objetiva dia 09/02 –
Simulado Diagnóstico)
 As avaliações devem ser feitas com caneta azul ou preta. Atenção para que não falte material,
pois não é permitido o empréstimo durante as avaliações.

ESTUDO PARA AS PROVAS...








Estabeleça uma rotina de estudos diária e organizada. Assim, você chegará às provas sem acúmulo de matéria.
Fazendo os exercícios e tendo atenção às aulas, você estará aprendendo mais e se preparando para as avaliações.
Aproveite as aulas para tirar dúvidas.
Organize seu tempo em casa. Há tempo para estudar e para o lazer. A escola disponibilizará um modelo de rotina de
Estudos para auxiliar o aluno na organização das atividades diárias – solicitar à Orientação.
Tenha confiança no seu estudo e na sua capacidade de aprender.
Sinta que a prova é uma oportunidade para você demonstrar o que aprendeu.
NUNCA deixe para estudar toda a matéria na véspera da prova.

REALIZAÇÃO DAS PROVAS...





Tenha confiança em si mesmo. Tenha calma, segurança e atenção. Leia toda a prova antes de começar a resolvê-la. Leia
cada questão procurando interpretá-la corretamente.
Resolva primeiramente as questões que você acha mais fáceis e depois as outras.
Procure ordenar suas ideias antes de dar suas respostas. Releia cada resposta e verifique se está clara.
Releia toda a prova antes de entregá-la, para evitar erros cometidos por distração.

UNIFORME: não pode faltar!
O uso do uniforme é essencial para a segurança de nossos alunos. Portanto, a partir de 07 de março não será permitida a
entrada de alunos no colégio sem o uniforme completo. Questões particulares deverão ser tratadas com a Orientadora
Educacional, Roberta.
Para sua maior comodidade, a confecção “MALHADÃO”, loja que vende os uniformes do Iguatemy, estará de plantão no
Iguatemy Santa Clara, todas as 2ª feiras das 12h20 às 13h30. Agradecemos a compreensão de todos.

MATERIAIS
Lembramos que o prazo para a entrega dos materiais escolares foi até 04 de fevereiro.
Alguns alunos estão trazendo apenas parte da lista. É importante que todo o material seja
encaminhado para o colégio, pois esse material é muito importante para a realização das
atividades escolares diárias, trabalhos, impressão de provas, listas de exercícios, etc.
Para o Ensino Médio, caso não seja enviada a lista, os pais podem optar pelo envio do valor em
dinheiro. Solicitamos àqueles que ainda não entregaram o material que, por gentileza, enviem com
urgência.

EDUCAÇÃO FÍSICA
O Colégio solicita:
 TERMO DE RESPONSABILIDADE/ APTIDÃO FÍSICA preenchido, para o aluno frequentar as aulas.
Entregar na Recepção do Colégio até o dia 01 de março. Segue anexo.
 O aluno que, por motivo de saúde ou outra prática esportiva, não puder frequentar as aulas de
Educação Física (por um curto período, semestre ou ano letivo), deverá requerer dispensa das aulas
práticas através de comprovantes oficiais como: Atestado de Saúde (contendo CID e período de
afastamento) ou carteirinha atualizada da Federação que participa. O aluno dispensado não poderá
executar as aulas práticas, porém, deve estar presente para que possa ser avaliado de outra forma.
 Alunos sem uniforme adequado para as aulas terão falta registrada. Fique atento ao horário.

CELULARES
IMPORTANTE: Solicitamos aos Senhores Pais ou Responsáveis para

entrarem em contato com o Colégio caso recebam ligação de seu filho(a)
através de CELULAR, no período de aula, comunicando um possível mal
estar. Informe este fato à Orientação Educacional. Lembramos que o uso
deste aparelho não é permitido em sala de aula.

PLANTÕES E REFORÇO

(Especialmente alunos novos)

Os plantões e reforço tiveram início no dia 28 de janeiro, segunda-feira, para o EM, e dia 07 de fevereiro, para o Fund II.
Incentive a participação de seu(a) filho(a). O plantão não deve ser um atendimento “PRÉ-PROVA”, mas deve ser um
momento de esclarecimento de dúvidas e prática efetiva de estudos.

9º ANO e ENSINO MÉDIO
AULAS DA TARDE.
ATENÇÃO!!! O aluno que chegar atrasado para as AULAS DA TARDE só poderá entrar se tiver justificativa (atestado, etc.), do
contrário, não poderá participar das aulas do período e seus pais serão comunicados. Essa ação visa garantir maior qualidade
nas aulas e minimizar as faltas que, às vezes, tornam-se recorrentes nas primeiras aulas da tarde.
Agradecemos pela compreensão.

ETAPA DIGITAL E MUITO MAIS!!!
Desde 2017 o Colégio Iguatemy conta com o Etapa Digital e o Etapa Link,
ferramentas didáticas virtuais que complementarão ainda mais os estudos e a
rotina de aprendizagem de nossos alunos, principalmente no Ensino Médio,
mas também para os demais ciclos.
Essas ferramentas serão implementadas gradativamente, porém, para que
todos os alunos possam ter acesso será realizado um cadastro individual para o
qual é imprescindível o registro do CPF.
Solicitamos que os alunos que não tiverem CPF providenciem o mais breve
possível, pois se trata de um documento extremamente necessário para a
utilização das ferramentas virtuais do Sistema e também para a inscrição para vestibulares e ENEM. As inscrições para o ENEM
ocorrem aproximadamente em maio, portanto esse é o melhor momento para providenciar esse documento.
Informamos também que os documentos de identidade têm validade de 10 anos, portanto se tiver feito o seu quando criança,
está na hora de atualizar. Vale também para os responsáveis.

PSICÓLOGA NA ESCOLA - PROGRAMA DE DESENVOVIMENTO EMOCIONAL 2019
Como sabemos o desenvolvimento emocional é essencial para o crescimento integral
do ser. O Colégio Iguatemy, há bastante tempo, contribui para que cada aluno possa
contar com a atenção necessária para que esse crescimento ocorra sempre de modo
tranquilo, harmônico e saudável.
Dando continuidade a este trabalho, além dos projetos que ocorrerão ao longo do ano,
haverá palestras, encontros, reuniões e plantões de atendimento psicológico que
complementam o Programa de Valores Humanos e favorecerão o melhor sucesso de
todos os nossos alunos.
ACOMPANHE sempre as atualizações de agendamentos dos eventos do programa.
PARTICIPE! Sua presença e parceria são muito importantes!


Dia: 07 de Fevereiro de 2019 – Reunião com pais/ responsáveis dos alunos do 1º ano Ensino
Médio – Temas pedagógicos e orientações da Psicóloga.
MAIS INFORMAÇÕES NOS PRÓXIMOS COMUNICADOS!



A partir de 15 de Fevereiro de 2019 – PLANTÕES com a Psicóloga nas Unidades Infantil,
Fundamental e Médio*

Atendimento: Ensino Fundamental II e Médio - 2ª feiras das 13h30 às 16h. Unidade Santa Clara.
*Verifique os horários nas recepções de cada Unidade. Para participar não é necessário agendar. Caso haja necessidade, outros
horários serão disponibilizados mediante solicitação na recepção.

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL PARA O 2º EM
As turmas do 2º EM receberam o convite para a Orientação Vocacional na primeira semana
de aula. As atividades começam no dia 21/02, quinta-feira. Fiquem atentos e não deixem de
participar.

“Participe de um trabalho que desenvolve um maior conhecimento
sobre você, seus desejos, anseios e tendências. Além de uma
exploração sobre áreas profissionais que poderão estar afinadas
com suas descobertas.”
Psicóloga Maria Teresa Thomé (CRP 06/64889)
www.psicologamariateresa.com.br

DICAS DE VERÃO
Com as altas temperaturas deste verão, recomendamos que cada aluno traga sempre um “squeeze”
para utilizar em sala de aula. É muito importante que a hidratação seja reforçada, para prevenir
problemas de saúde típicos dessa época. Lembramos a importância do uso regular do protetor solar
de sua preferência.

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

ALUNO(A)

ANIV.

TURMAS

Gustavo Gonçalves de Araujo Teixeira

10/01

7º ano

Paulo Henrique Fernandes de Castro

11/01

1º EM A

Gabriel Takeshi Barbosa Hashimoto

12/01

1º EM A

Julia Carmona Guedes Guimarães

14/01

8º ano

Mariana Sulato Pereira

14/01

1º EM A

João Pedro Coletta Mestriner

15/01

1º EM A

Lívia Emi Ambrósio Mori

17/01

6º ano

Bianca Mizuguchi dos Santos

20/01

1º EM A

Júlia Gomes Pinto Chagas

20/01

1º EM A

Mª Fernanda de Paula Cardoso Gorgulho

23/01

2º EM A

Vanessa Mizuguchi dos Santos

24/01

2º EM A

Vitor Correia Bernardes

24/01

1º EM A

Melissa Spall da Rocha Loures

25/01

8º ano

Helena Almeida Oliveira

27/01

2º EM A

Isabella Aiko Nishimaru

28/01

6º ano

Mª Clara de Carvalho Leite Villela Nunes

28/01

6º ano

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

ALUNO(A)

ANIV.

TURMAS

Isabela Sulato Pereira

03/02

8º ano

Luiz Renato Candido Rodrigues Feijoli

03/02

2º EM A

Álvaro Wandeveld Cunha

04/02

1º EM A

Beatryz Minutti Almeida

04/02

3º EM B

Lavínia Renó Tavares de Morais

06/02

8º ano

Giovana da Costa Pereira

14/02

1º EM A

Maria Eduarda Ribeiro de Oliveira

14/02

6º ano

Pedro Martins Moreira

15/02

9º ano

Letícia Tiemi Quim

16/02

1º EM A

Gabriel Kadosh Carneiro Marinho da Rocha

19/02

6º ano

Amanda Rodrigues de Oliveira Medeiros

20/02

3º EM B

Ana Thais Rangel Tonarque

20/02

1º EM A

Carolina Guedes Nascimento

20/02

2º EM A

Juliana Guedes Nascimento

20/02

2º EM A

Vinícius Guedes Nascimento

20/02

2º EM A

Camila Fernanda e Silva Lima

21/02

8º ano

Lívia Campos de Aquino

21/02

6º ano

Lucas Verdadeiro Candolo

21/02

1º EM A

Júlia Gurgel Bernardo

22/02

8º ano

Sophia Brochieri Santos

23/02

6º ano

Enzo Almeida Martins

25/02

8º ano

Gabriel da Silva Bonavolunta

25/02

3º EM A

Vitor Milêu Tomba de Souza

28/02

7º ano

HÁ ESCOLAS QUE SÃO GAIOLAS E HÁ ESCOLAS QUE SÃO ASAS.
“Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam
a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle.
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros
engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque
a essência dos pássaros é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas
amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem
para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já
nasce dentro dos pássaros.
O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.”
Atenciosamente, a Coordenação.

(Rubem Alves)

PROCEDIMENTOS PARA O ACESSO À ÁREA RESERVADA DO ALUNO

No site do Colégio Iguatemy (www.iguatemy.com.br) vocês encontrarão todas as informações
sobre a escola, galeria de fotos, artigos sobre educação, projetos, comunicados e muito mais.
Ainda no site, ao clicar na opção ÁREA DO ALUNO, surgirá a tela abaixo.
Entrando, os pais terão acesso a diversos itens relacionados à vida escolar do
aluno como: notas das avaliações, horário escolar, ocorrências, boletos para
pagamento da mensalidade escolar, informativo, cardápio e conteúdos
pedagógicos (Ed. Infantil), dependendo da turma de seu filho(a).
A informação sobre o RM (Registro da Matrícula) encontra-se no
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS de seu
filho(a) e esse RM será o mesmo durante todos os anos em que ele estiver no
Iguatemy, dependendo da unidade escolar.
PROCEDIMENTOS PARA ENTRAR NO MENU DA ÁREA DO ALUNO:
Escolher o ciclo escolar de seu filho(a) e em seguida clicar em <Área do Aluno> e preencher os campos de <Nome de
usuário>, que será o RM do aluno(a) e a <Senha> que o Colégio confere inicialmente 123456, que poderá ser alterada ou
não, pelos responsáveis/aluno, após o primeiro acesso.
1) NOME DE USUÁRIO: digitar o número de RM (Registro da Matrícula), de acordo com o usuário: _____________
 Usuário - Mãe Responsável: <Nº RM>MR (digitar o número de RM do(a) aluno(a) mais as siglas MR):
_____________
 Usuário - Pai Responsável: <Nº RM>PR (digitar o número de RM do(a) aluno(a) mais as siglas PR): ______________
 Usuário - Financeiro Responsável (quando o financeiro for o avô, tio, etc.) <Nº RM>FR (digitar o número de RM do(a)
aluno(a) mais as siglas FR);
 Usuário - Aluno(a): digitar apenas o número do seu RM.
Exemplo: 1140PR (acesso do Pai Responsável) / 1140MR (acesso da Mãe Responsável) /
1140FR (acesso do Financeiro Responsável, se for diferente do pai ou da mãe) e 1140 (acesso do próprio aluno).
2) SENHA:
 Senha dos alunos novos: 123456
 Senha dos alunos da casa: continua a mesma senha escolhida pelos pais/alunos anteriormente.
3) Em seguida CLICAR NO NOME DO ALUNO – se tiver mais de 1 filho(a) na escola aparecerão suas fotos.
4) Digitar o NÚMERO DE SEGURANÇA que vai aparecer na tela, para entrar no sistema de dados e consultar as opções
dos conteúdos on line.
ATENÇÃO:
 Se não lembrar a senha ou caso haja problemas com conexão, relatar imediatamente à Coordenação da escola, a fim de
que sejam tomadas as devidas providências;
 Para maior segurança, procure modificar a senha dentro do sistema após o 1º acesso;
 IRMÃOS: a digitação apenas do RM + (MR ou PR) permitirá o acesso aos dados da família, CLICAR NO NOME DO
ALUNO, abaixo de sua foto.
COMPROMISSO: O(a) professor(a) deverá incluir a nota (EF-EM), sempre com previsão de uma semana após a aplicação
da avaliação (salvo em casos extraordinários), viabilizando assim, o acompanhamento escolar de seu filho(a).

Nosso canal está ativado no Facebook. Com informações do Colégio, dicas diversas, textos
educativos, fotos dos eventos e tudo que for importante para nossos alunos.
Comunique-se conosco através dele e curta nossa FAN PAGE:
www.facebook.com/colegioiguatemy

BOA NAVEGAÇÃO!

Obrigado por estar conosco!

APTIDÃO FÍSICA – TERMO DE RESPONSABILIDADE

ALUNO(A): _________________________________________________________________

Turma: _________ Ano: 2019

INSTRUÇÕES:
RESPONDER AO QUESTIONÁRIO;
CASO SEJA DISPENSADO(A), JUSTIFICAR O PARECER (*);
DEVOLVER A FICHA ASSINADA À COORDENAÇÃO.





O questionário que segue tem por finalidade traçar um perfil físico, bem como um breve histórico de sua saúde.
Às informações nele contidas terão acesso apenas o professor de Educação Física responsável, sendo arquivadas sob absoluto
sigilo. Responda, portanto, com atenção, pois cada detalhe terá muita importância.

1.

SEU(A) FILHO(A):
Apresenta(ou) algumas das doenças abaixo?
[ ] asma
[ ] hérnia
[ ] bronquite
[ ] anemia
[ ] doenças do coração
[ ] sinusite
[ ] diabetes
[ ] alergias? a que? _________________________________________________________________________
[ ] tem algum impedimento ortopédico para a prática desportiva?
[ ] NÃO [ ] SIM, qual? __________________________________________________________________
[ ] outras: _________________________________________________________________________________

2.

Pratica algum esporte regularmente?
[ ] NÃO [ ] SIM, qual? ____________________________________________________________________

3.
[
[
[
[
[

Ao praticar algum esporte ou esforço físico acentuado, sente:
] não apresenta nenhuma alteração
] palpitações excessivas (além do aumento normal da frequência cardíaca)
] tontura [ ] cansaço [ ] dor, onde? ________________________________________________________
] falta de ar excessiva, que o obrigue a parar
] outros : ________________________________________________________________________________

"A T E N Ç Ã O"
LEMBRAMOS AOS SENHORES PAIS QUE A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA É DE FUNDAMENTAL
IMPORTÂNCIA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DE NOSSOS JOVENS, SENDO POR ISSO DISCIPLINA
OBRIGATÓRIA E NÃO APENAS ATIVIDADE, PODENDO REPROVAR POR EXCESSO DE FALTAS.
MOTIVOS PARA DISPENSA EM EDUCAÇÃO FÍSICA (DE ACORDO COM A LEI 6.503 DE 13/12/1977)



Atestado médico por motivo de problema de saúde (*);
Aluno(a) federado (xerox da carteira).

AUTORIZAÇÃO
Eu,

________________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a)

acima citado, atesto que o mesmo encontra-se em perfeitas condições físicas e está apto para a prática de esportes, podendo
participar das aulas de Educação Física.
Data: ___ / ____ / __________

____________________________________________________________

Ass. Mãe/Pai ou Responsável/ RG

(*) Em caso de dúvidas, procure seu clínico de confiança para emitir uma avaliação médica.

