Prezadas famílias
É com muita alegria que iniciamos um dos meses mais importantes para nós, o mês
de maio, mês de nossa querida Mãe Auxiliadora que dá nome a nossa casa.
Teremos muitas festividades e contamos com a participação ativa de todos.
Agradeço o apoio e carinho demonstrado nesses 30 dias em que estou no INSA.
Após muitas observações e conversas com a equipe administrativa, pedagógica e
com várias famílias, construímos algumas propostas com alguns ajustes e precisamos nesse
momento do apoio de todos os familiares.
Algumas mudanças sugeridas já estão em andamento e gostaria de compartilhar e
solicitar o apoio de todos.
Estamos reorganizando alguns procedimentos com o objetivo de aumentar a
segurança de nossos alunos, a participação das famílias nas atividades escolares e atender
a legislação atual.
Seguem abaixo as ações que serão realizadas e a previsão para que possam
acompanhar. Agradecemos a confiança em nosso trabalho e contamos com o apoio de todos!
1º semestre de 2019
● funcionários identificados com uniforme e crachás;
● fornecedores, visitantes e prestadores de serviços identificados na entrada(mediante
apresentação de documento) e com crachá durante a prestação de serviços dentro
do colégio;
● atualização cadastral das famílias (telefones para contato, informações de saúde dos
alunos e de saída);
● saída dos alunos da tarde (reorganização da saída dos alunos da tarde, conforme
comunicados específicos para cada turma);
● reorganização das reuniões de pais para que todas as famílias possam participar e
não somente daqueles alunos com baixo rendimento (as datas e horários serão
variados, ou seja, nos próximos trimestres serão disponibilizadas reuniões aos
sábados e no período da noite), caso a família não consiga participar os boletins serão
enviados pelos alunos no dia seguinte da reunião;
● reorganização da guarda e registro dos documentos escolares (provas, trabalhos e
atividades dos alunos, registro de reuniões e orientações em livro ata);
● reorganização de procedimentos administrativos (solicitação de documentos e
declarações na secretaria);
● reorganização do acompanhamento das faltas dos alunos (levantamento de faltas e
contato com as famílias de casos que estejam ultrapassando os limites estipulados
pela legislação);
● reorganização dos eventos escolares, com o objetivo de valorizar cada familiar e
proporcionar momentos de vivência com nossos queridos alunos (dia das mães, dia
dos pais, dia dos avós, entre outros);
● treinamento de evacuação do prédio com os alunos, por orientação dos funcionários
que tem a CIPA (Controle Interno e Prevenção de Acidentes).
Estão previstas mais ações para o segundo semestre de 2019, informaremos em
breve.
Agradeço muito o apoio e a colaboração de todos.

Maio/2019
❏ 04/05 e 18/05 - Olimpíadas Intercolegiais - Ensino fundamental II - Anos Finais e
Ensino Médio.
❏ 09/05 - Reunião de Pais - Ensino Fundamental II - Anos Finais e Ensino Médio
(horários em comunicados específicos já enviados).
❏ 10/05 - Reunião de Pais - Ensino Fundamental I - Anos Iniciais e Educação Infantil
(horários em comunicados específicos já enviados).
❏ 11/05 - Festividade de Dia das Mães (Educação Infantil e Ensino Fundamental I - Anos
Iniciais, teremos muitas surpresas, homenagens e presentes para as mamães).
❏ de 13/05 até 15/05 - plantão para recuperação paralela 1º trimestre (horários seguirão
em comunicado específico - Ensino Fundamental II e Ensino Médio) ;
❏ 16/05 e 17/05 - prova da recuperação paralela 1º trimestre (horários seguirão em
comunicado específico - Ensino Fundamental II e Ensino Médio);
❏ 23/05 - Coroação de Nossa Senhora feita pelos alunos do 5º ano às 17h, convidamos
as famílias para participarem juntamente com os alunos.
❏ 24/05 - Missa de Nossa Senhora no ginásio do INSA, convidamos toda a comunidade
para participar, será às 19h00 no Ginásio Poliesportivo do INSA.
❏ de 20/05 até 28/05 período de atividades avaliativas e /ou avaliações mensais;
❏ 29/05 - substitutiva de avaliação mensal;

