
Lavras, 04 de fevereiro de 2019.

Aos pais e responsáveis por alunos da FADMINAS

Prezados (as) senhores (as)

A equipe pedagógica da FADMINAS se sente honrada por receber seu (sua) filho (a) sob
nossos cuidados educacionais.

A FADMINAS é uma instituição de ensino que faz parte da Rede Adventista de Educação
(http://www.educacaoadventista.org.br/),  uma rede presente em 165 países.  Além de se esmerar
para oferecer uma formação acadêmica de qualidade, a Educação Adventista preocupa-se, também,
em formar sujeitos reflexivos, que tenham elevado padrão moral, ético e religioso. Nosso foco é que
o  aluno  se  desenvolva  de  forma  harmônica  e  integral,  como  bem  expressa  o  pensamento  da
educadora Ellen White:  "A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de
estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo, e todo o período da
existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e
espirituais”.

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) é o departamento da escola responsável por
manter  comunicação  com a  família  sobre  as  questões  relacionadas  ao  desempenho  escolar  dos
alunos.  Para manter  os pais informados sobre os registros de frequência às aulas,  os conteúdos
trabalhados em aula e as notas das avaliações, encontra-se à disposição o sistema  on-line SIGA
ALUNO. Para acessar o SIGA ALUNO: entre no site  www.fadminas.org.br , clique em  SIGA
>ALUNO.  O login e a senha para acessar o SIGA ALUNO podem ser solicitados junto à secretaria
da escola (secretaria@fadminas.org.br  / 35-3829 3629). 

Costumo  enviar  informações  e  comunicados  por  e-mail,  por  isso,  solicito  aos  pais  que
mantenham seus e-mails atualizados junto ao SOE. Todos os comunicados que os alunos recebem
em mãos para levar para casa também são disponibilizados no site da escola. Para visualizar as
tarefas  e os comunicados:  entre  no site  www.fadminas.org.br ,  clique em COLEGIO > SOE >
TAREFAS / COMUNICADOS.

Aproveito a oportunidade para me colocar à disposição dos senhores por meio do e-mail
fadorientacao@fadminas.org.br     ou dos telefones (35) 3829-3621 / 3829-3623/ 3829-3625/ 3829-
3624 (secretárias). 

Atenciosamente,
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