
 
 

Comunicado Geral - Nº 016 - 07/06/2019 

Para refletir: 

“O primeiro passo, pois, para a formação do caráter, será descobrir aquilo que de pior existe em nós. Isto se 

consegue através do exame daquilo que mais fazemos de errado, para aquilo no qual somos tentados com 

maior frequência... O segredo da formação do caráter, então, está em vencermos o nosso ponto fraco, com a 

cooperação da graça de Deus”.                                                                                                                Fulton Sheen 

Queridos pais/responsáveis... Estamos na reta final deste 1º Semestre. Esperamos que Deus continue nos dando forças para vencer 

os desafios e as dificuldades e que continue abençoando o lar e a vida de cada um de vocês! 

Atentem para os recados da próxima semana. 

1. Mudança no nosso número de telefone: 
Relembramos 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!  
 

2. Datas da PR2 - 2º Bimestre (Fundamental I ao Fundamental II): 
Senhores Pais, atentem ao rendimento escolar de seu (sua) filho (a), já estamos na segunda etapa do segundo bimestre de 2019; 

período de muitas avaliações, testes e trabalhos. Acompanhem os horários de estudo e trabalhos 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 (PRs e RECs) do 2º bimestre, já foram entregues aos alunos e estão 

à disposição no Portal do Colégio.  

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 05 a 26/06/2019. 

Vale lembrar que as 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 (PR2) 05 a 12/06/2019: 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 normal de 

aulas.  

• Avaliações Substitutivas 13 e 14/06/2019: 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. 

 

• Convocação para Recuperação: No dia 14/06 serão entregues os boletins para alunos do Fundamental II que 

alcançaram as médias e comunicado de convocação para os alunos que estão de recuperação. 

 

• Datas da Recuperação: As avaliações de recuperação serão aplicadas entre os dias 17 a 26/06/2019. 

 
 

• 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: Disponível também no Portal do Colégio, já apresentado pelos professores em sala de aula. 

 
 

 
 



 
 

 

3. Nota da Prefeitura sobre Casos de Meningite: 
A Secretaria de Saúde reforça e explica que não há surto de meningite na cidade. De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica 

do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, um surto pode ser definido como a ocorrência de três ou mais 

casos confirmados ou prováveis, num período menor ou igual a três meses, que residam na mesma área geográfica e com uma 

taxa de ataque igual ou maior a dez casos em 100 mil indivíduos. 

Desde o início do ano Indaiatuba registrou em toda a cidade, 20 casos positivos, com cura, em pacientes de diversas idades, sendo: 

15 virais; três Bacterianas não determinadas; uma Neisseria B e uma Bacteriana E.coli. Outros três casos evoluíram para óbito, 

sendo: um por Neisseria Y (17 anos, óbito em fevereiro), uma meningite Viral enterovirus (oito meses, óbito em março) e um caso 

de Streptococcus pneumoniae (1 ano e 2 meses, óbito em maio). Há um quarto óbito de uma criança de também 1 ano e 2 meses 

em investigação com suspeita de meningite Viral, até o momento não confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz. 

Como forma comparativa em 2017 foram 51 casos de meningite na cidade com dois óbitos e em 2018 foram confirmados 43 casos 

de meningite com três óbitos. O Departamento de Vigilância Epidemiológica afirma que o quantitativo de meningite em 2019 está 

dentro da média histórica e que entre o outono e inverno sempre há mais casos de contágio. Indaiatuba acompanha rigorosamente 

todos os casos suspeitos e confirmados, seguindo todos os protocolos de ações de acordo com o Ministério da Saúde. A atual ação 

de prevenção é a conferência das carteirinhas de vacinação e orientações sobre as imunizações, visando manter a cobertura de 

mais de 90% das vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

É importante salientar que somente os casos de meningite bacteriana por Neisseria (Meningococo) e por Hemophilus que são 

realizadas ações de bloqueio com antibiótico Rifampicina. A profilaxia é realizada em pessoas que estiveram próximas do paciente. 

O tratamento depende do tipo de micro-organismo que gerou a meningite e, principalmente, do estado do paciente. Mas é certo que 

um atendimento rápido ajuda bastante. Mais importante do que isso, hoje existem várias vacinas contra os principais agentes 

causadores desse problema. "Além da vacinação vamos orientar que uma boa forma de prevenção dessas doenças são os cuidados como 

higienização das mãos, espirrar ou tossir cobrindo a boca, evitar locais aglomerados e não enviar crianças com febre para a escola", explica, em 

nota, a secretária de saúde. Informamos que, como Colégio, estamos bastante atentos a essa questão e nos colocamos a disposição para 

eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários. 

4. Programa em comemoração ao dia dos Pais (Educação Infantil ao Ensino Fundamental): 
Papai... Coloque esta data em sua agenda 13/08/2019 (terça-feira), vamos comemorar este dia de maneira especial! 

O tema será: “Mexa-se pela Vida Papai!”. Será um momento emocionante preparado com muito carinho para você! 

 

Horários: 

 

Turmas: 

 

19h 

 

Alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental  

 

 

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 15 minutos de antecedência.  
Mais informações serão enviadas no comunicado específico.  

5. Chef´s pela APAE 2019: 
Queridos pais e responsáveis em apoio a APAE, estendemos aos senhores bem como seus familiares, um convite especial para o 

Evento Gastronômico e Cultural “Chef´s pela APAE” que acontecerá nos dias 24/08, sábado das 18h às 22h e 25/08, domingo 

das 11h às 20h no Pavilhão da Viber de Indaiatuba. O valor do convite individual de acesso ao local é de R$ 3,00. A proposta é 

estimular os consumidores de todas as camadas sociais, faixas etárias e de todos os gostos a fazer um tour de experiencias 

gastronômicas, aos melhores restaurantes, com preços convidativos num único local. O evento foi elaborado, considerando pratos 

de referência com valores entre R$ 5,00 e R$ 35,00. No local haverá atividades para toda família, contando com um espaço de 

recreação para as crianças.  

É importante salientar que a renda será revertida para a APAE de Indaiatuba continuar seus trabalhos através de serviços sociais 

na Escola de Educação Especial e Ambulatório onde são desenvolvidos programas voltados para a comunidade, mais 

especificamente a pessoa com deficiência. Nos pequenos gestos estão a grandiosidade e o caráter do ser humano. A melhor e mais 

bela recompensa pelo bem que fazemos consiste na satisfação de fazê-lo fraternalmente e sem pretensões; as demais hão de ser 

gratuitas e por acréscimo. Então, não importa o que fizer, não importa o tamanho das obras, o importante é fazer...   

6. Entrada e Saída de alunos fora de horário: 
Sabemos que ocasionalmente ocorrem imprevistos, mas sempre que possível, evite buscar ou trazer seu filho fora do horário de 

rotina. Sempre que um aluno chega atrasado ou vai embora fora do horário padrão há prejuízo acadêmico. Seja uma anotação na 

agenda, uma explicação sobre a lição de casa... Evite essa prática para que o aluno não seja prejudicado. 

Percebemos uma quantidade de famílias solicitando a retirada de crianças antes do horário de saída estipulado pelo Colégio. Isso 

tem nos deixado preocupados, por trazer prejuízos acadêmicos para estes alunos, e por quebrar a logística de sala e do Colégio. 

Pedimos aos senhores atenção especial para a real necessidade de saídas antecipadas das aulas.  

Adequem vossa agenda para que nada comprometa o rendimento acadêmico de seu (sua) filho (a). 

 

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/vacinas


 
 

 

 

A saída será analisada e permitida, somente, se houver comunicação e autorização do Serviço de Orientação Educacional, caso 

contrário, o responsável deverá aguardar o horário normal de saída dos alunos. Mesmo que seu (sua) filho (a) tenha saída livre ela 

só é válida para os horários de saídas comuns. Para saídas extraordinárias, continua valendo a regra de sempre; comunicação via 

agenda,  e-mail ou telefone para o Setor Disciplinar através do e-mail: indaiatuba.disc@ucb.org.br. 

Pontualidade, significa, não somente chegar no horário aos compromissos, mas também sair nos horários pré-estabelecidos. 

Pontualidade é uma qualidade imprescindível para o sucesso. O hábito de fazer as pessoas esperarem pode custar caro, 

especialmente quando o assunto envolve Direitos Trabalhistas. Pedimos, portanto, que respeitem estes horários, pois como 

instituição empregatícia, temos compromisso com os horários de saída de nossos funcionários. 

7. 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 já aconteceu, e foi uma benção. Se você não pode comparecer, venha no 

próximo, será um grande prazer recebê-los! 
 

8. Uniforme: 
Relembramos que o uso do uniforme é obrigatório: calça/bermuda, camiseta e Blusão. Temos percebido que alguns alunos ainda 
estão sem o uniforme completo.  
O tênis fica a critério da família, contudo, cuidado com os tênis de rodinha, eles oferecem grande risco para nossas crianças. Por 

motivos de segurança não aceitaremos alunos de sandálias, chinelos, tênis com rodinha ou “crocs”. 

Informamos que não serão permitidos uniformes descaracterizados ou customizados. Ex: barra da calça aberta ou cortada, ausência 
da faixa lateral, com o bordado desfeito, camiseta curta, etc.  
É importante que o nome do aluno esteja bordado no uniforme, ou escrito com caneta de tecido (tipo Acrilex), na parte 
interna da blusa de frio. O Colégio não se responsabilizará por perdas ou extravios.  
Os alunos que ainda não providenciaram a compra, deverão fazê-la com urgência. Cada ausência de uniforme, gerará uma 
ocorrência disciplinar. 
 

9. Atendimento ao público:  
 

Secretaria  

Tesouraria 
 

De segunda a quinta-feira 

das 7h30 às 17h.           

Orientação Educacional/ Coordenação Pedagógica - Ed. Infantil e Fundamental I Sexta-feira de 7h30 às 16h 

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 excelente final de semana e sucesso na que se aproxima!                                                        Daniel Dantas  

Diretor Escolar 

E Equipe Administrativa do CAInd 2019 
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