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COMUNICADO 02 – 08 de fevereiro de 2019

Ed. Infantil / Integral

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que
cativas.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
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.”
(Rubem Alves)

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 ao programa de desenvolvimento emocional, além
dos projetos que ocorrerão ao longo do ano, haverá palestras,
encontros, reuniões e plantões de atendimento psicológico que
complementam o trabalho em valores humanos e favorecerão o melhor sucesso de todos os nossos
alunos.
ACOMPANHE sempre as atualizações dos agendamentos dos eventos do programa.
PARTICIPE! Sua presença e parceria são muito importantes!
 A partir de 15 de Fevereiro/19 – PLANTÕES com a Psicóloga nas
Unidades da Ed. Infantil, EF e EM (*)
(*) Verifique os horários nas recepções de cada Unidade.
Para participar não precisa agendar.
Caso necessário, outros horários serão disponibilizados
mediante solicitação na recepção.
 Dia 28 de Fevereiro/19 – Palestra com pais/responsáveis dos
alunos do 1º aninho EFI.
 Dia 10 de Abril/19 – Palestra com pais / responsáveis dos alunos de Educação Infantil.
MAIORES INFORMAÇÕES NOS PRÓXIMOS COMUNICADOS.
Psicóloga Maria Teresa Thomé (CRP 06/64889) www.psicologamariateresa.com.br

AVISOS GERAIS
UNIFORME
Uso obrigatório do Uniforme Escolar a partir de 04 de março/19.
Casos particulares, favor procurar a Coordenação.

PLANTÃO da confecção “MALHADÃO”
Para sua maior comodidade, a malharia que vende os uniformes do Iguatemy,
estará de plantão todas as 6ª feiras no Iguatemy Jr. das 12h45 às 13h15 e no
Iguatemy Santa Clara, todas as 2ª feiras das 12h20 às 13h30.

MATERIAL ESCOLAR
Para os alunos que ainda não trouxeram o material, favor providenciar até o
dia 15/02/19 – 6ª feira.

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.

DIA DO BRINQUEDO
Acontece todas as sextas-feiras. Orientamos que não enviem
brinquedos muito caros ou com peças pequenas que possam ser
perdidas, pois o Colégio não se responsabiliza por danos ou perda.
Por favor, não enviem brinquedos eletrônicos. Agradecemos pela
compreensão!

https://www.facebook.com/iguatemyjr/
E acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos!!
Atenciosamente, a Coordenação.

