Goiânia, 06 de outubro de 2017

Carta aos pais
Senhores pais e responsáveis,
Estamos na última etapa de um intenso e produtivo ano de atividades
escolares. Agradecidos a Deus pelas conquistas alcançadas, esperamos que o
Instituto Presbiteriano de Educação continue a ser bênção na vida de toda a sua
família, assim como tem abençoado a vida de muitos que escolheram essa
Instituição. Em 2017, completamos 66 anos de serviços prestados em Educação
e, sempre, fundamentados nos princípios e valores cristãos, buscamos a
formação integral dos nossos estudantes.
Queremos compartilhar com vocês algumas vitórias alcançadas este ano:
1) Academia Primeira Escolha - Implantação do sistema de avaliação
diagnóstica externa no Ensino Fundamental I (4º ao 8º ano) que possibilita
constante avaliação e atualização da nossa metodologia e processos
pedagógicos.
2) Implantação do Projeto LegoZoom Education - Inserindo novas formas de
ensinar e aprender, desenvolvendo habilidades e competências para a vida.
3) Sistema Evolucional - Aplicação de Simulados externos em cada etapa, a
partir do 9º ano , de forma a melhor instrumentalizar o nosso aluno para os
desafios dos vestibulares e ENEM.
4) Capacitação de toda a equipe de professores com treinamentos,
participação em congressos e palestras.
5) Revitalização dos nossos espaços físicos e novas obras que proporcionam
melhores condições de atendimento aos alunos, sendo:
✓ Modernização das salas de aulas da Educação Infantil e criação de
novos espaços;
✓ Criação de novos ambientes para aprendizagens: sala google, sala
de leitura, laboratório de robótica para as aulas de LegoZoom, salas
de estudos em grupos e individuais para alunos da Segunda Fase e
Ensino Médio.
6) Educação Infantil a partir dos 02 anos – Introduzimos turmas para atender
essa faixa etária, nos períodos matutino e vespertino.
7) Plantão Pedagógico - Ampliação do número de aulas para atender aos
alunos, de forma a consolidar os conteúdos ensinados, em turno contrário, a
partir do 6º ano.
8) Estudos do Meio – Oportunizando ao aluno vivenciar os conteúdos
aprendidos em sala de aula, trazendo novo significado ao saber.
9) Instalação de ar condicionado em todas as salas de aulas e demais espaços
da escola, proporcionando maior conforto para alunos e professores.
10) Novos espaços de cantina, cozinha e refeitório, seguindo as normas
técnicas, para melhor atender a demanda dos nossos alunos.

11) Serviço de orientação para o vestibular – O apoio aos alunos para o
vestibular tem sido constante e, é realizado em diversas frentes, como em
devolutivas individuais de resultados e comparativos dos simulados,
palestras de orientações, etc.
12) Moderno Sistema de Alarme de incêndio e ampliação no sistema de
combate.
13) Participação de nossos alunos em diferentes olimpíadas com excelentes
resultados.
14) Contratação de uma Bibliotecária com formação escolar.

Há muitas novidades para o ano de 2018 e queremos compartilhar essas
alegrias com as famílias...
Obras e serviços em andamento:
✓ Sistema de CFTV – Instalação de câmeras em todos os espaços internos
e externos;
✓ Sonorização adequada para os ambientes de sala de aula e pátios;
✓ Projeto de atualização para segurança e precisão de alarme de incêndio,
com iluminação de emergência;
✓ Aquisição de um novo transformador de energia para ampliarmos os
nossos projetos e continuarmos modernizando os espaços;
✓ Parque infantil adequado para a faixa etária, atendendo todas as novas
normas estabelecidas para esse ambiente;
✓ Novas áreas de serviços e banheiros para funcionários da cantina,
restaurante e cozinha;
✓ Ampliação e modernização do refeitório;
✓ Reativação da “Casinha da Árvore”, importante espaço para a ludicidade
na Educação Infantil;
✓ Laboratório de Linguagens para a implantação do Projeto Bilíngue na
Educação Infantil;
✓ Novos mobiliários para os espaços existentes;
✓ Construção de banheiros que atendam aos alunos do EM e Segunda Fase
próximos aos ambientes de salas de aula, evitando o deslocamento de
alunos;
✓ Instalação de elevadores que atendam a locomoção e acesso aos
andares superiores, substituindo a rampa atual;
✓ Novo layout na entrada para a Educação Infantil, proporcionando maior
acessibilidade, conforto e segurança;
✓ Novo acervo de livros para a Biblioteca.
Desejamos que, em 2018, essa sólida parceria já existente entre família e
escola permaneça como referencial para nossos estudantes, de modo que, ante
a coerência entre esses dois pilares, eles cresçam como cidadãos
empreendedores, éticos e solidários.
Ressaltamos a importância de as famílias Ipeanas conhecerem mais
profundamente o Regimento Escolar do Colégio e o Informativo Discente para
melhor dialogarem com seus filhos no que diz respeito às atividades

pedagógicas desenvolvidas, bem como, para orientá-los quanto às normas de
conduta pertinentes ao âmbito escolar. Esses documentos estarão à disposição
dos senhores na secretaria acadêmica e nas coordenações setoriais.
Os Coordenadores de segmento e a Direção da escola estão à disposição
para atendê-los.
Informamos, ainda, que a renovação de matrículas iniciará dia 15/10/17
estendendo até o dia 18/12/17. A renovação a partir desta data estará sujeita à
existência de vaga.
Enviaremos nos próximos dias o nosso TUTORIAL DE MATRÍCULAS.
Agradecemos aos senhores a confiança em nossa instituição e esperamos
um novo ano com novos desafios e realizações amparados pela boa mão do
Senhor.

Atenciosamente,

Tânia Calazans da Silva
Diretora

