
 
 

Comunicado Geral - Nº 010 - 11/04/2019 

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

Para refletir: 

“Viver diariamente o verdadeiro significado da Páscoa nos dá o poder espiritual para vencer os obstáculos, 

aceitar a disciplina e realizar o sacrifício para que um dia possamos viver num mundo melhor, cheio de paz e 

alegria. Basta ter fé e Ele nos guiará! A Páscoa não se resume em lembrar a morte de Jesus, mas é um momento 

de celebração, alegria e vitória por sua ressurreição e certeza de Sua breve Volta. Feliz Páscoa!”           Luís Alves 

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

1. Cantata de Páscoa (Semana Santa) Maternal ao 5.º Ano: 
Queridos pais e responsáveis, informamos aos senhores que comemoraremos a “Semana Santa /Páscoa”, e nossos alunos 

participarão apresentando músicas e falas especiais. Os ensaios estão acontecendo a contento e com certeza teremos momentos 

de muita emoção e alegria! Está chegando os grandes dias, então, se preparem para grandes emoções!!! 

As apresentações acontecerão nos dias 16, e 17 de abril, as 18h30 e as 20h no Auditório do nosso Colégio, conforme 
cronograma abaixo: 

 

Datas / Programa 

 

Turmas 

 

16/04/19 - 18h30 

 

1ºA - 2ºA - 3ºA   

 

16/04/19 - 20h 

 

1ºB - 2ºB - 3ºB - 4ºB - 5ºB 

 

17/04/19 - 18h30 

 

 4ºA - 5ºA 

 

17/04/19 - 20h 

 

1ºC - 2ºC - 3ºC - 4ºC - 5ºC 

 
Venha participar desses momentos tão especiais, preparados com tanto amor e dedicação! Estendemos esse convite aos senhores, 
para aproveitarmos essa semana e refletirmos sobre o grande amor de Deus por nós, seus filhos. O comunicado específico foi 
enviado de forma individual, com as datas e a divisão das turmas.  
Lembramos que para esse evento: OS ALUNOS DEVERÃO VIR UNIFORMIZADOS, seguindo o regimento escolar. 
Programe-se! Você não pode perder... 
“Páscoa é Renascimento, Páscoa é Libertação, Páscoa é Amor, Páscoa é Salvação!  
 

“A Páscoa existe para me lembrar, que Cristo, um ser justo, morreu em meu lugar”; voltará e me dará nova vida e um novo coração. 

Os alunos da Educação Infantil (Maternal, Pré I e Pré II) não participarão desses programas; se apresentarão no horário 

das aulas, para os amigos, nas capelas que teremos durante a semana. 

2. Feriado Paixão de Cristo: 
Conforme calendário, informamos aos senhores que devido ao feriado da “Paixão de Cristo” /Sexta-feira Santa, não teremos aula 

na sexta-feira dia 19/04. Retornaremos nossas atividades na segunda-feira, dia 22/04. 

Desde já, desejamos a todos um bom feriado e uma Feliz Páscoa! Relembrando: Páscoa é Renascimento, Páscoa é Libertação, 
Páscoa é Amor, Páscoa é Salvação!! Páscoa existe para me lembrar, que Cristo, um ser justo, morreu em meu lugar e que não 
foram os cravos que o pregaram na cruz e sim o Amor”. Mais uma vez desejamos a todos uma Feliz Páscoa!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Reunião de Pais e Mestres da Educação Infantil e Fundamental I: 
Queridos pais, programem-se para a nossa “Reunião de Pais e Mestres do 1.º Bimestre de 2019”. Ela acontecerá no dia 23/04/19, 

para a Educação Infantil e Fundamental I (manhã e tarde). Neste dia não haverá aula para todas as turmas. 

 

23/04/2019 

 

Maternal ao Pré II 

 

1º ao 5º Ano 

 

Manhã 

 

7h30 às 11h30  

 

7h30 às 11h30 

 

Tarde 

 

13h30 às 17h30 

 

13h30 às 17h30 

 

Programe-se para vir ao Colégio nesse dia tão importante e participar ativamente da vida acadêmica de seu (sua) filho (a). 

4. Reunião de Pais, Mestres e Alunos Fundamental II: 
Queridos pais, programem-se para a nossa “Reunião de Pais, Mestres e Alunos” que acontecerá dia 23/04/19. Pensando em melhor 

atender aos pais dos alunos do 6º anos A e B que estão vivendo a adaptação nesse seguimento, a reunião se dará da seguinte 

forma: Ensino Fundamental II 6º A e B (manhã e tarde) das 18h às 19h e 7º ao 9º Ano (manhã e tarde) das 19h às 21h. Nesse dia 

cada pai deverá vir com seu (sua) filho (a) para conversar com os professores das diversas disciplinas e verificar o rendimento 

escolar dele (a).  

 

23/04/2019 

 

6º Ano A e B 

 

7º ao 9º Ano A e B 

 

Manhã e Tarde 

 

18h às 17h 

 

19h às 21h 

 

5. Programação “Dia das Mães”: 
Está chegando o grande dia e momento tão esperado.... Estamos às vésperas de comemorarmos o Dia das Mães, e nossos alunos 

participarão apresentando músicas especiais. Os ensaios estão acontecendo durante as aulas de música e com certeza teremos 

momentos de muita emoção!!! 

Nossa programação especial de homenagem às mães, acontecerá no dia 05/05/2019. Anote essa data em sua em sua agenda! 

Será uma programação imperdível! Mais informações nos próximos comunicados. 

RELEMBRANDO 

6. Aumento no Quadro de Funcionários: 
Agradecemos à confiança em nós depositada ao escolher o Colégio Adventista para fazer parte da educação moral e intelectual de 

seu (sua) filho (a). 

Sabemos que os senhores têm planos especiais para a vida educacional de seus filhos; que eles sejam bons profissionais, 

pensantes, formadores de opinião e de bons relacionamentos. Contudo, não podemos nos esquecer de que educar vai muito além 

do ensinar. Por isso ao longo desses mais de 120 anos temos feito uma educação que vai Além do Ensino. 

Como é do vosso conhecimento, a Educação Adventista é formada por uma grande rede de escolas e colégios e vem crescendo a 

cada ano.  

Buscando uma melhor qualidade no nosso atendimento, pensando nos nossos alunos, nos pais e no relacionamento Colégio x 

Família, fizemos a contratação de mais uma monitora: Carla Caroline Oliveira, uma auxiliar de limpeza: Ana Lucia Bovi e um Auxiliar 

de Manutençã: Saul Machado. Para os tres novos membros da grande família “CAInd” desejamos as mais cordiais boas-vindas. 

Sejam todos bem-vindos a essa Educação que educa Muito Além do Ensino!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

7. Aplicativo Educação Adventista: 

Para facilitar o recebimento de informações sobre a rotina pedagógica semanal do seu filho em nosso Colégio, recomendamos que 

os senhores baixem o aplicativo Educação Adventista conforme modelo abaixo:  

 
Com esse aplicativo os pais, estudantes e responsáveis podem acompanhar as informações acadêmicas que disponibilizamos 

diariamente/periodicamente. Com o aplicativo Educação Adventista, os senhores terão informações sobre o desempenho do aluno, 

avaliações, tarefas, dados financeiros e muito mais. Qualquer dúvida, entre em contato com o Alan Lacet que é o responsável pelo 

setor de informática do nosso Colégio através do endereço: indaiatuba.inf@ucb.org.br . 
 

8. Carteirinha de Estudante: 
Relembramos aos senhores que entregamos, via aluno, a Carteirinha de Identificação Estudantil/2019 para os alunos de nossa 

Unidade Escolar. A Carteirinha é um documento de identificação padrão da nossa Instituição de Ensino. Nela consta os dados 

pessoais do aluno como: foto, nome, data de nascimento, série em curso, identificação do Colégio e validade.                                             

Ao receberem, verifiquem se todas as informações estão de acordo. Caso não esteja, favor notificar a secretaria do Colégio.  

Com a carteirinha, o aluno obterá descontos e vantagens nos eventos promovidos em estabelecimentos culturais, artísticos, 

comerciais e etc; entretanto, primem sempre pelo cuidado e dedicação que o Colégio Adventista acredita e investe na formação e 

integração cultural de nossos alunos numa educação que Vai Muito Além do Ensino. 

9. 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. 
 

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 está marcado para o dia 25 de Abril. Será um grande prazer recebê-los! 
 

10. Passeio Pedagógicos Pré ao 9º Ano: 
Informamos que com o objetivo de possibilitar aos nossos alunos uma vivência de forma mais interativa, construtiva e propiciar a 

aquisição de instrumentos que possibilitem a ampliação do conhecimento em suas mais diversas formas, promovemos, então, 

para o mês de maio nossas saídas pedagógicas. 

Nosso objetivo com as excursões pedagógicas, estão vinculadas a ideia que o aluno passa por experiências que irão enriquecer o 
seu currículo escolar e ainda ampliar seu olhar sobre o mundo que o cerca. Fora do ambiente da família ou da escola, o aluno, 
durante uma viagem pedagógica, desenvolve responsabilidade, exercita a socialização, a participação e a liderança, busca soluções 
para problemas e é estimulado a fazer uma análise crítica daquilo que observa, sendo que esta observação se faz por meio de 
estudos anteriormente orientados, seja nas disciplinas de exatas quanto, nas de humanas. 
Esse passeio trará uma complementação aos conteúdos pedagógicos trabalhados em sala de aula. Sem dúvida, será uma 

oportunidade ímpar para reforçar a aprendizagem de seu (sua) filho (a). 

Informamos aos pais dos alunos dessas turmas que, seu (sua) filho (a) recebeu um comunicado específico com todos os 
esclarecimentos necessários de adesão e pagamentos para que tenhamos passeios agradáveis e tranquilos. 
Abaixo informações sintetizadas de cada passeio: 
 

PASSEIO PEDAGÓGICO PARA Pré I, Pré II e 1º anos  
Local: Recanto Lago dos Sonhos 
Data do passeio: 15 de maio de 2019 (quarta-feira) 

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 180,00 

Formas de Pagamento:  

▪ 1ª Parcela: Vencimento dia 05/04/19 – R$ 90,00 
▪ 2ª Parcela: Vencimento dia 06/05/19 – R$ 90,00  

 

PASSEIO PEDAGÓGICO PARA FAZENDA BICHO MANIA 2º e 3º anos 
Local: Parque Fazenda Bichomania 
Data do passeio: 30 de maio de 2019 (quinta-feira)  

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 190,00 

Formas de Pagamento:  

▪ 1ª Parcela: Vencimento dia 05/04/19 – R$ 95,00 
▪ 2ª Parcela: Vencimento dia 06/05/19 – R$ 95,00  
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PASSEIO PEDAGÓGICO PASSEIO PEDAGÓGICO PARA O PARQUE TEMÁTICO KIDZANIA 4º e 5º anos 
Local: Parque temático Kidzania 
Data do passeio: 28 de maio de 2019 (terça-feira)  

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 190,00 

Formas de Pagamento:  

▪ 1ª Parcela: Vencimento dia 05/04/19 – R$ 95,00 
▪ 2ª Parcela: Vencimento dia 06/05/19 – R$ 95,00  
 

PASSEIO PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL II  

LOCAL: Museu de Anatomia Veterinária USP e Show de Física 

Data do passeio: 29/05/19 (quarta-feira)  

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 100,00 

Formas de Pagamento:  

▪ 1ª Parcela: Vencimento dia 05/04/19 – R$ 50,00 
▪ 2ª Parcela: Vencimento dia 06/05/19 – R$ 50,00  
▪  

 

11. Programa #Vida, Saúde e Você/PMDS :  
Estamos felizes e animados com o início de um novo projeto que a Rede Adventista de Educação lançou no último dia 26/02. 
Estamos falando do Programa Vida e Saúde, que tem como principal objetivo incentivar nossos alunos, pais, funcionários e 
professores a desenvolverem hábitos para uma vida mais saudável. No decorrer do ano, os alunos aprenderão a importância de 
desenvolverem hábitos saudáveis e perceberão os benefícios das boas escolhas que serão motivados a fazer. Para esse ano, foram 
escolhidos três princípios básicos de saúde para serem trabalhados com os alunos e cm a comunidade escolar, são eles:  

✓ Atividade Física 
✓ Água 
✓ Luz Solar 

Dando inicio ao programa, aconteceu em todas as escolas da Rede Adventista o “Challenge Day” - Dia do Desafio, e nosso Colégio 
não ficou de fora dessa ação. Preparamos atividades relacionadas aos temas que serão desenvolvidos ao longo do ano já inserindo 
nossos alunos no clima do programa #VidaeSaúde. Nosso intuito não é só motivarmos os alunos a terem hábitos saudáveis, 
queremos provocar vocês também a buscar através de bons hábitos a terem mais #VidaeSaúde!!! 
 

12. Atualização de documentos na Secretaria:  
Informamos que, se faz necessária a atenção especial dos senhores com relação a documentação escolar de seus filhos. Se os 

senhores receberam alguma cobrança de documentos da secretaria do Colégio, por gentileza, providenciem-na e a entreguem o 

mais rápido possível. Se isso não ocorrer, teremos dificuldades com a vida acadêmica de seu filho. Caso ele esteja cursando o 9º 

Ano, precisamos de uma atenção dobrada, pois a falta dessa documentação atualizada (RG e/ou Histórico Escolar), implicará no 

não registro de conclusão perante à Diretoria de Ensino. 

13. Entrada e Saída dos alunos DRIVE 2019: 
Senhores, precisaremos muito do apoio e compreensão de todos nos momentos de entrada e saída de alunos nesse início às aulas 

no ano de 2019. Lembramos que a entrada e saída dos alunos ocorrerá pelo DRIVE. Portanto, solicitamos aos senhores que entrem 

pela estrada de terra, sigam em fila única o percurso do DRIVE normalmente, respeitando os horários de saídas dos seus filhos. Os 

que preferirem, poderão se houver vagas, sair da fila única após a entrada pelo portão 1 e estacionar vindo retirar os alunos a pé 

na fila dos pedestres.  Gostaríamos de contar com a colaboração dos senhores para não estacionarem seus veículos nas áreas 

demarcadas e reservadas para o transporte escolar (Vans/Peruas). Temos percebido alguns pais estacionando seus veículos em 

locais proibidos nos horários de entrada e saída dos alunos; bem como alguns se posicionando em fila dupla atrapalhando o fluxo 

normal do trânsito. 

Pedimos também colaboração para não estacionarem seus carros em locais proibidos tais como: frente de garagens, calçadas 

rebaixadas etc. evitando desconforto com os moradores locais e possíveis multas por parte do DEMUTRAN. 

14. Regimento Escolar:  
Lembramos que o trabalho realizado no Colégio Adventista é embasado no Regimento Escolar, pois abrange conduta física, moral, 

social e acadêmica. Contamos com a clareza e a ciência familiar em não permitir que os filhos insistam no uso de: piercings, brincos, 

colares, gargantilhas, pulseiras, cabelos extravagantes em cortes e cores, bonés, etc. Solicitamos que o aluno utilize tênis em todas 

as atividades da escola. Prezamos pelo diferencial único, simples e básico. Objetivamos o estudo diferenciado em todos os sentidos, 

visando inclusive, a própria segurança do aluno.  

15. 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 
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