iguatemy@iguatemy.com.br

COMUNICADO 03 – 14 de março de 2019

Ens. Fundamental II e Ensino Médio

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda.”

(Paulo Freire)

EVITE FALTAR EM DIA DE PROVA
✓ O aluno que faltar em dia de prova deverá preencher a “Ficha de Solicitação de Prova Substitutiva” na recepção,
apresentar “Atestado médico” ou efetuar recolhimento da taxa referente à prova substitutiva.
✓ É RESPONSABILIDADE DO ALUNO/ PAI OU RESPONSÁVEL SOLICITAR A PROVA SUBSTITUTIVA.
✓ É importante lembrar que o atestado médico só possui valor legal quando encaminhado à escola em até
48 horas.

PROVA SUBSTITUTIVA (para os alunos que perderam as
provas oficiais)
✓ FUND II – Dia 15 de março de 2019 (sexta-feira) às 14h.
✓ EM – Dia 22 de março de 2019 (sexta-feira) às 14 h.
Os pais poderão preencher a ficha de solicitação na recepção ou enviar pelo(a) filho(a) devidamente preenchida.
Os alunos deverão comparecer UNIFORMIZADOS.
Caso o aluno falte à prova substitutiva no dia marcado, não terá outra oportunidade.
A prova substitutiva é ÚNICA.

OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA 2019
No início dos anos 80, Peter O’Halloran, um professor de Matemática em Sydney, na
Austrália, elaborou uma prova digital que passou a ser resolvida por milhares de alunos
simultaneamente.
Anos depois, em 1991, dois professores franceses, André Deledicq e Jean Pierre Boudine,
decidiram iniciar o concurso na França e, em homenagem ao colega australiano, deram-lhe
o nome de “Kangourou”; É dessa forma que nasce o concurso Kangourou sans Frontières (www.aksf.org) que hoje
está presente em mais de 80 países, incluindo o Brasil.
Canguru sem Fronteiras é uma Associação internacional que congrega personalidades do mundo da Matemática.
Anualmente, um seleto grupo de professores se reúne para discutir o ensino da Matemática e preparar as provas que
serão aplicadas nos países participantes.
A finalidade da Associação é promover a divulgação da Matemática por todos os meios ao seu alcance e, em
particular, com a realização do concurso que envolve e motiva milhares de alunos pelo mundo.
No Brasil, o número de escolas participantes vem crescendo de forma expressiva desde seu início, em 2009. Em 2018,
foram mais de 2 mil escolas e mais de 300 mil alunos participantes. (Adaptado do site oficial do AKSF)

AQUI, NO COLÉGIO IGUATEMY, acontecerá nos dias 21 e 22 de março, da seguinte forma:
• Fundamental II – Realiza a prova no dia 22, sexta-feira, em horário normal de aula, a partir das 7h. Após o
término da prova, as aulas seguem normalmente.
• 3º ano do EM – Realiza a prova no dia 21, quinta-feira, no período da tarde, a partir das 14h (apenas
alunos que fizerem a inscrição antecipadamente na Coordenação).
• 1º e 2º anos do EM – Realizam a prova no dia 22, sexta-feira, no período da tarde, a partir das 14h (apenas
alunos que fizerem a inscrição antecipadamente na Coordenação. Caso o aluno deseje fazer a prova, mas
tenha sub, favor procurar a Coordenação para analisar o caso).
A prova é aplicada em diferentes níveis e, todos os anos, nossos alunos sempre estão entre os medalhistas.
Este ano, os alunos que conseguirem bons resultados e medalhas receberão um bônus na média bimestral, dentro das
disciplinas de Matemática e Complementos, no bimestre em que forem liberados os resultados.
Todos os alunos do Ensino Fundamental II deverão participar.
Ensino Médio: é uma experiência muito significativa para seu futuro acadêmico!

PLANTÕES E REFORÇOS – Não deixem de aproveitar
O Colégio disponibiliza um horário específico para cada turma, para que possa usufruir dos plantões de dúvidas e Reforço.
É um momento em que dúvidas podem ser esclarecidas, exercícios podem ser fixados, provas podem ser refeitas e corrigidas, etc. Não deixem
de participar constantemente e de maneira eficiente.

VISITAR O PLANTÃO E O REFORÇO APENAS EM VÉSPERA DE PROVA NÃO RESOLVE!
Faça dessa atividade um hábito. Assim, as dúvidas serão solucionadas com mais eficiência e tranquilidade.
Srs. Pais / responsáveis, precisamos de seu apoio para que essa ação seja eficaz. Incentivem seus filhos a participar ativamente dos
plantões e reforços!

2ª feira – Ensino Médio
14h às 15h20 – Sala do 1º ano EM
MATEMÁTICA / FÍSICA – Prof. Marcelo

14h30 às 16h30 – Sala do 2º ano EM
MATEMÁTICA – Profª Giovanna

6ª feira – Ensino Médio
Prof. Jhonatha
14h – 16h
FÍSICA
(sala do 3º EM A)

Prof. Lucas
14h – 16h
QUÍMICA
(sala do 2º EM)

Profª Giovanna
14h30 – 16h30
MATEMÁTICA
(sala do 1º EM)

PLANTÃO E REFORÇO – Ensino Fundamental II
Química

Física

Matemática

14h – 14h40
14h40 -15h20
15h40 – 16h20
16h20 – 17h
14h – 14h40
14h40 -16h
16h20 – 17h
17h – 17h40
14h20 – 15h40
15h40 – 17h
17h – 17h40

9º ano (AULA)
6º ano
7º e 8º anos
9º ano
6º ano
9º ano (AULA)
7º e 8º anos
9º ano
7º e 8º anos
6º ano
9º ano

Profª Isabel

Prof. Marcelo

Prof.ª Marina
Prof. Marcelo

Salas do Ensino
Médio

Salas do Ensino
Médio
Salas do Ensino
Médio
Salas do Ensino
Médio

ATENÇÃO - PREPARAÇÃO PARA PROVAS - Ensino Fundamental II
• As provas registradas no cronograma ocorrem sempre na primeira aula do dia, portanto a pontualidade é
essencial. Não é permitida a entrada do aluno em sala após as 7h.
• Em caso de falta, o aluno/responsável deverá solicitar a PROVA SUBSTITUTIVA.

ATENÇÃO - PREPARAÇÃO PARA PROVAS - Ensino Médio
• Evite faltar e seja pontual. O uso do uniforme completo é obrigatório. O ALUNO SEM UNIFORME NÃO PODERÁ
ENTRAR NA AULA, MESMO EM DIAS DE PROVA.
• As provas objetivas iniciam às 8 horas (aos sábados) e às 7h (em dia de
semana), não sendo permitida a entrada do aluno após este horário. Neste
caso o aluno deverá requisitar a prova substitutiva, procurando a recepção do
Colégio em até 48 horas.
• Os alunos deverão trazer para os dias de provas aos sábados somente o
necessário para a realização das mesmas (evitar trazer material que não será
utilizado e providenciar canetas sobressalentes para o caso de falha).
• Qualquer resumo ou formulário deverá ser guardado na mochila e/ou bolsa
antes de receber a prova. O não cumprimento será considerado intenção ou
tentativa de cola. Nesse caso, o aluno não poderá realizar a prova e receberá
as sanções cabíveis – nota zerada e advertência.
• As mochilas e as bolsas serão dispostas embaixo da lousa.
• Os celulares deverão estar desligados, não sendo permitido carregá-los, permanecendo em suas mochilas e/ou
bolsas, no suporte de giz da lousa ou mesa do aplicador.
• Sobre a carteira somente a caneta, a prova, lanches, sucos, água e rascunhos quando autorizado e necessário.
• Nas Provas só será permitido o uso de canetas pretas ou azuis, esferográficas e transparentes, lápis, borracha e
régua.
• Não é permitida a troca de lanches ou de qualquer outro material durante a prova. Em caso de insistência por parte
do aluno, este terá sua prova recolhida, nota zerada e advertência aplicada.
• Não é permitida qualquer conversa entre os alunos. O silêncio é primordial para manter o foco, a concentração e os
bons resultados.
• É permitida a saída da sala de aula somente com a autorização do aplicador. Os alunos deverão ter controle a
respeito de idas ao banheiro, que só serão permitidas mediante acompanhamento de bedel auxiliar.
• A prova poderá ser entregue pelo aluno somente após 2 horas do seu início.
• Após o término da prova, o aluno deverá se retirar imediatamente da sala de aula.
• Não é permitida a permanência dos alunos nos corredores ou em salas próximas.
• Os cadernos de perguntas e respostas sempre deverão ser entregues ao aplicador. O aluno só receberá os
cadernos de volta após a execução da SUB referente à prova ocorrida.
• No ato da entrega, é de responsabilidade do aluno conferir se todos os cadernos de perguntas e respostas foram
entregues ao aplicador ordenadamente. Não será possível questionar posteriormente qualquer entrega ou falta de
material.

– ESTUDO
• 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.
• 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.
• Aproveite os plantões que a escola oferece e não deixe de fazer as atividades de forma completa para que possa
ampliar seu desempenho.

– PREPARAÇÃO
• 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
• 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.

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS – ROTINAS ESCOLARES
É importante sempre se atentar a alguns aspectos na execução de atividades, tarefas e avaliações:
• A letra legível é imprescindível em qualquer atividade de rotina ou avaliação. Nos casos de provas, letra ilegível
ocasionará a anulação da questão;
• Não serão aceitos trabalhos ou tarefas que não estejam de acordo com as orientações do professor, bem como
atividades sujas, amassadas, realizadas em folha de caderno com “rebarba” etc.
• Redações sem nome, que fujam da proposta ou sem uma boa apresentação, serão anuladas e não receberão as
devidas correções e notas;
• Qualquer atividade ou trabalho solicitado deve estar devidamente identificado e apresentável para ser considerado
concluído.
• É importante que todos os alunos compreendam que a apresentação visual de qualquer atividade é parte integrante
dos quesitos de avaliação dos professores.

UNIFORME: não pode faltar!
O uso do uniforme é essencial para a segurança de nossos alunos. Portanto, não é
permitida a entrada de alunos no Colégio sem o uniforme completo. Isso inclui casaco
de inverno e bermuda para atividades físicas.
Lembramos que a calça jeans AZUL MARINHO é permitida apenas para os alunos do
Ensino Médio. Não são permitidas calças jeans de cores variadas, desbotadas ou rasgadas, bem como
legging.
Questões particulares deverão ser tratadas com a Orientadora Educacional, Roberta.
Agradecemos a compreensão de todos.
PLANTÃO da confecção “MALHADÃO”
Para sua maior comodidade, a malharia que vende os uniformes do Iguatemy, estará
de plantão no Iguatemy Santa Clara, todas as 2ª feiras das 12h20 às 13h30.

MATERIAIS ESCOLARES
Lembramos que o prazo para a entrega da lista de material já expirou.
Esse material é muito importante para a realização das atividades escolares diárias,
trabalhos, impressão de provas, listas de exercícios, etc.
Para aqueles que optarem por “pagar” a lista, favor entrar em contato com a Thaís
(Tesouraria).

COMUNICAÇÃO POR E-MAIL
O Colégio Iguatemy, na vanguarda da educação e com tradição em ensino de qualidade ao
longo de seus 40 anos de existência, procura acompanhar as melhores oportunidades e
estratégias de relacionamento e comunicação. Dessa forma, todas as nossas correspondências
e comunicações administrativas (boletos, aviso de matrícula, etc.) são encaminhadas aos
senhores SOMENTE por e-mail.
SOLICITAMOS QUE, CASO NÃO POSSUAM E-MAIL PARA CONTATO OU O MESMO
ESTEJA DESATUALIZADO, PROCUREM A RECEPÇÃO DO
COLÉGIO PARA ATUALIZAÇÃO.
Manter um canal rápido e dinâmico de comunicação com o Colégio de seu(s) filho(s) é uma excelente oportunidade
de se fazer ainda mais presente na vida escolar dele(s).

AGUARDEM... EM BREVE!
O Colégio Iguatemy está criando GRUPOS DE COMUNICAÇÃO NO WHATSAPP, com o intuito
de divulgar fotos / registros de atividades diferenciadas da rotina escolar. Fiquem atentos! Será
mais uma ferramenta para que vocês possam estar mais perto de tudo que acontece no Colégio.
Aguardem mais informações!

Conforme Calendário Escolar 2019, não haverá aulas nos dias 18 e 19
de março/19 – Dia do Santo Padroeiro da cidade – São José.

ANIVERSARIANTES DE MARÇO
ALUNO(A)

ANIV.

TURMAS

Vinícius Lima Bandeira Alcoforado

03/03

1º EM

Francisco Cupertino Durão Barcellos

04/03

6º ano

Leonardo Bolzati

05/03

3º EM A

Matheus Nunes Ribeiro

05/03

7º ano

André Longati Coelho

06/03

7º ano

Caroline Kirsteller Ryoki Inoue

08/03

8º ano

Caio Blanco Ventura Guimarães

09/03

9º ano

Júlia Reis dos Santos de Oliveira

10/03

1º EM

Isabelle Bertti Morandi

11/03

3º EM B

João Elia Paiotti de Paula

12/03

7º ano

Larissa Santos Lima da Costa

12/03

8º ano

Gabriel Ribeiro Guerra Fernandes

13/03

6º ano

Gustavo Lopes Chaves

13/03

8º ano

Carolina Maekawa Chaves

16/03

2º EM

Giovana Barbosa Castro

17/03

7º ano

Breno Augusto Santos Jesus

18/03

2º EM

Lumi Laura Manuele Faria Matsubara

18/03

2º EM

Rafaela de Araújo Lemos

19/03

6º ano

Vitoria Carmagnani Magalhães

19/03

6º ano

Laura Aboud Souza Viana

20/03

8º ano

Hannah Emi Tsukamoto Ribeiro

21/03

6º ano

Nerissa Santos de Sousa

21/03

9º ano

Caique Costa Estevam de Amorim

22/03

9º ano

Lara Moreira Camargo

23/03

8º ano

Marco Antonio Magalhães Filho

23/03

3º EM B

Alessa Carvalho Pedroso

24/03

6º ano

Amanda Maia Graciano

24/03

6º ano

Yasmin Maria Soares Santos

24/03

8º ano

Ailton Cesar de Sales Junior

25/03

3º EM B

Gabriela Schneider Silva

25/03

2º EM

José Vítor Silva Gusmão

25/03

3º EM B

Nícolas Ribeiro

25/03

2º EM

Tatianna Prado

25/03

8º ano

Lucas José Barbosa Jurema

26/03

3º EM A

Artur Pereira Scachetti

28/03

7º ano

Vitor Alcantara Altieri Ribeiro

28/03

8º ano

Atenciosamente, a Coordenação.

