
 
 

Comunicado Geral - Nº 013 - 03/05/2019 

ASSUNTO: “INFORMAÇÕES GERAIS” - Educação Infantil ao Ensino Fundamental”  

Para refletir: 

“O Senhor responde: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o 
seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, Eu nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está 
escrito em minhas mãos;”                                                                                  Isaias 49:15 e 16 

Acompanhar e dirigir o desenvolvimento de um filho talvez custe lágrimas, ansiedade e noites de 

insônia. Mas os pais que se preocuparem com a salvação de seus filhos, ouvirão Deus dizer: “Muito bem, 

servo bom e fiel”. E o trabalho aparecerá na forma como Deus o vê e Ele recompensará em público, os pais 

que prepararam seus filhos para o Reino.                                                                                 Nancy Van Pelt                                                                                                                                                              

Pedimos atenção dos senhores para as informações abaixo e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos: 

1. Programa em comemoração ao dia das Mães (Educação Infantil ao Ensino Fundamental II): 
Chegou o grande dia, momento tão esperado.... Onde vocês Mamães serão homenageadas. Aproveitemos esse momento para 
refletirmos sobre o grande amor de Deus por nós, seus filhos, representado pelo amor de uma Mãe.  
Mamãe... Espero que você tenha reservado este dia em sua agenda 05/05/2019 (domingo), vamos comemorar seu dia de maneira 

muito especial! Nossos alunos participarão apresentando músicas e falas alusivas a essa data e com certeza teremos momentos 

de muita emoção!!! 

Como já informamos, nossa programação especial em homenagem às mamães com o tema: “Mexa-se pela Vida 
Mamãe!”. Será um momento emocionante preparado com muito carinho para você! 

 

Horário: 

 

Turmas: 

 

Local: 

 

8h30 

 

Alunos da Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental II 

 

Barco - Parque Ecológico 

 

 

Venha participar desse momento tão especial, preparado para toda família com muito amor e dedicação! 
Lembrando que para esse evento, OS ALUNOS DEVERÃO VIR UNIFORMIZADOS e chegar com 20 minutos de antecedência. 
Ou seja, os alunos deverão chegar às 8h10, as professoras estarão aguardando próximo ao Barco no Parque Ecológico, ali elas 
irão recepcionar e organizar os alunos para a apresentação musical. 
Após a apresentação, todos estão convidados a participarem da caminhada familiar “Mexa-se pela Vida” pelo Parque Ecológico, 
reafirmando que Mamães, e seus filhos irão Mexer-se pela Vida, no intuito de vive-la melhor com saúde e em forma! 
Pedimos as mães que venham vestidas com traje esportivo e que a camiseta seja branca ou rosa.  
 

2. Mudança no nosso número de telefone: 
Informamos aos senhores que nosso número de telefone mudou. Para entrar em contato conosco ligue para o número: 

 (19) 2085-0185. Estamos a sua disposição para esclarecer qualquer ponto duvidoso. Portanto, fale conosco!  
 

3. Datas da PR1 - 2º Bimestre (Fundamental I ao Fundamental II): 
Senhores Pais, atentem ao rendimento escolar de seu (sua) filho (a), já iniciamos o segundo bimestre de 2019; nesse período 

teremos muitas avaliações, testes e trabalhos. Acompanhem os horários de estudo e tarefas não deixando para a última hora. 

Participem da realização das atividades para que sejam bem elaboradas, incluindo sempre, uma conclusão do que o aluno aprendeu 

sobre o assunto abordado. Relembramos que o Colégio/Professor não pede trabalhos em grupo que não sejam realizados no próprio 

Colégio. 

Informamos aos senhores que os Cronogramas das Avaliações (PR1, PR2 e RECs) do 2º Bimestre, já foram entregues aos alunos 

e estão à disposição no Portal do Colégio. As Sistemáticas do 2º Bimestre já foram encaminhadas para os e-mails dos responsáveis 

e também estão à disposição em nosso portal. 

 

 



 
 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – 2º BIMESTRE/2019 

M
EN

SA
L 

I 

DATAS 6º ANO A 6º ANO B 7º ANO A 7º ANO B 8º ANO A 8º ANO B 9º ANO A 

02/05 – QUI. HIS./ ING. HIS. ING./POR. HIS./ MAT. HIS. HIS./ ESP. CIE./ ING. 

03/05 – SEX. MAT./ REL. MAT. CIE. CIE. CIE. MAT. POR. 

06/05 – SEG. CIE. CIE./ GEO. MAT./ REL. GEO. GEO./ ESP. REL./ GEO. MAT./ ESP. 

07/05 – TER. GEO./ ESP. ING./ ESP. ESP./GEO. ING./ ESP. POR./ REL. CIE./ ING. REL./ GEO. 

08/05 – QUA. POR. POR./ REL. HIS. POR./REL ING./MAT. POR. HIS 

09/05 – QUI. 2º CHAMADA 

M
EN

SA
L 

II
 

28/05 – TER. SIMULADO 

05/06 – QUA. GEO. GEO./REL. GEO. GEO./REL. GEO. GEO. GEO. 

06/06 – QUI. HIS./ ING. HIS./ MAT. HIS./ ING. HIS. HIS. HIS./ ESP. HIS./ ING. 

07/06 – SEX. ED. F. POR. POR./ ED. F. CIE. POR./ ED. F. POR. CIE./ ED. F. 

10/06 – SEG. CIE./ REL. CIE./ ED. F. MAT./ REL. MAT./ ED. F. REL./ ESP. REL./ED. F. MAT./ ESP. 

11/06 – TER. POR./ ESP. ING./ ESP. CIE./ ESP. ING./ ESP. CIE. ING./ CIE. POR./ REL. 

12/06 – QUA. MAT. - - POR. MAT./ ING. MAT - 

13/06 – QUI. 2º CHAMADA 

R
EC

U
P

ER
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O
 

17/06 – SEG. GEO./ ART. GEO./ ART. GEO./ ART. GEO./ ART. GEO./ ART. GEO./ ART. GEO./ ART. 

18/06 – TER. HIS./ ING. HIS./ ING. HIS./ ING. HIS./ ING. HIS./ ING. HIS./ ING. HIS./ ING. 

19/06 – QUA. POR. / ED. F. POR. / ED. F. POR. / ED. F. POR. / ED. F. POR. / ED. F. POR. / ED. F. POR. / ED. F. 

24/06 – SEG. MAT./ REL. MAT./ REL. MAT./ REL. MAT./ REL. MAT./ REL. MAT./ REL. MAT./ REL. 

25/06 – TER. CIE./ ESP. CIE./ ESP. CIE./ ESP. CIE./ ESP. CIE./ ESP. CIE./ ESP. CIE./ ESP. 

 

Orientamos aos alunos para que aproveitem a oportunidade para colocarem as atividades e trabalhos em dia; e estudem para as 

avaliações que acontecerão entre os dias 02/05 a 25/05/2019. 

Vale lembrar que às avaliações acontecem sempre nos primeiros horários. Evitem atrasos para não perder a oportunidade de realizá-

las e não atrapalhar a logística da aplicação dessas avaliações. 

• Avaliações do 2º Bimestre (PR1, PR2 e RECs) 02/05 a 25/06/2019: O cronograma contempla os conteúdos das 

disciplinas para as avaliações mensais, e será seguido rigorosamente. As avaliações acontecerão no período regular de 

aula e frequência as aulas é indispensável no processo de aprendizagem. Nenhum aluno será dispensado antes do 

horário de encerramento normal de aulas. 

• Avaliações Substitutivas 09/05 e 13/06/2019: Serão aplicadas mediante requerimento solicitado na Secretaria e 

entregue na Orientação Educacional, juntamente com atestado médico no prazo de 48h da data de aplicação da prova 

que não fez.  

Obs. Após estas datas, não serão realizadas substitutivas e o aluno estará automaticamente de recuperação. 

 

• Devolutiva de Notas: O resultado das avaliações (nota) estará disponível no site para consulta após 5 dias úteis da data 

de aplicação das avaliações. 

 

• Disciplina: Fique atento à rotina escolar do seu (sua) filho (a), posturas como o uso do uniforme completo, o não manuseio 

de celulares e eletrônicos dentro da sala de aula, principalmente durante as avaliações, a pontualidade e o porte de seu 

material escolar facilitam o processo de avaliação, e proporcionam o alcance dos objetivos propostos. 

• Materiais: Ter o material completo e trazê-lo para a sala de aula faz parte do aprendizado de seu filho. Temos percebido 

que em dias de avaliações muitos não trazem: dicionários, calculadora e Bíblia.  Os alunos são avisados previamente sobre 

o que será utilizado como material de apoio. Pedimos sua atenção no que diz respeito a esse assunto, pois o Colégio não 

dispõe de material suficiente para empréstimos e a falta desses, poderá acarretar perda pedagógica. 

 

• Conteúdo: Já apresentado pelos professores em sala de aula e em tempo, disponível no Portal do Colégio. 
 

4. Pais Conectados, Filhos Abençoados: 
A palavra de Deus, por milênios, tem sido a maior fonte de sabedoria e o meio escolhido por Ele para se comunicar conosco. Como 

a Bíblia foi escrita? Como ela chegou até nós? É ela digna de confiança? O que a Bíblia diz sobre ela mesma? O que as escrituras 

têm a dizer sobre o meu passado, presente e futuro? 

Convidamos todos os pais para participarem do nosso grupo de estudos da Bíblia que está sendo dirigido pelo Pastor Gustavo 

Silveira todas as quintas-feiras às 7h15 e as 17h no Colégio Adventista de Indaiatuba. Por gentileza, confirme seu horário através 

do e-mail gustavo.silveira@ucb.org.br. Se esses horários não atendem sua necessidade, entre em contato através do e-mail do 

Pastor para adequarmos um horário que lhe possibilite participar. 

 

mailto:gustavo.silveira@ucb.org.br


 
 

 

 

 
 

Lembramos que o curso é gratuito e aberto a todos, inclusive amigos, parentes, vizinhos, etc. Este grupo tem como objetivo estudar 

e aprender a entender a Palavra de Deus, lembrando que o nosso compromisso não é falar de religião em respeito à diversidade 

que temos em nosso Colégio. Nosso primeiro encontro aconteceu hoje dia 25 de Abril, e foi uma benção. Se você não pode 

comparecer, venha no próximo, será um grande prazer recebê-los! 

 

1. Atendimento ao público:  
 

Secretaria  

Tesouraria 
 

Orientação Educacional/ Coordenação Pedagógica - Ed. Infantil e Fundamental I 7h30 às 17h 

Coordenação Pedagógica/ Orientação Educacional - Fundamental II  

 

Para melhor atendê-los, solicitamos o agendamento prévio de horário, com o setor desejado. 

Segue abaixo, e-mail do Corpo Administrativo do Colégio e Setores, para um possível contato. 

NOME FUNÇÃO E-MAIL 

Daniel Dantas Diretor Escolar indaiatuba.dir@ucb.org.br 

Joel Claudino Administrador Financeiro indaiatuba.tes@ucb.org.br 

Katia Lagini Coordenadora/Orientadora - Ed. Infantil ao Fundamental I  indaiatuba.sup@ucb.org.br 

Jael Aguilar  Orientadora Educacional - Fundamental I Indaiatuba.ori1@ucb.org.br 

Beatriz Ferrari Coordenadora Pedagógica/Orientadora - Fundamental II  indaiatuba.sup2@ucb.org.br 

Paula Ferrari  Secretária Escolar indaiatuba.sec@ucb.org.br 

Michelle Rozzin Setor de Recepção  indaiatuba.rcp@ucb.org.br 

Junior Ferrari Setor de Coordenação Disciplinar  Indaiatuba.disc@ucb.org.br 

Alan Lacet Setor de Informática - TE indaiatuba.inf@ucb.org.br 
 

COLÉGIO ADVENTISTA DE INDAIATUBA, UM COLÉGIO SEMPRE A SUA DISPOSIÇÃO!!! 

Nunca leve dúvidas para casa. Estamos a sua disposição para esclarecer qualquer ponto duvidoso. Portanto, fale conosco!  

Somos extremamente gratos e muito honrados, por você confiar a nós: Colégio Adventista de Indaiatuba, o processo educacional 

de seu (sua) filho (a). Isso nos motiva a fazer uma Educação que vai Além do Ensino! 

 

Desejamos a todos um feliz restante de semana e sucesso na que se aproxima! 

 

Daniel Dantas  

Diretor Escolar 

E Equipe Administrativa do CAInd 2019 

 

mailto:indaiatuba.sup@
mailto:indaiatuba.sup2@

