
Colégio Adventista
de Campinas

o tempo passa,
os valores permanecem



CARO ALUNO E RESPONSÁVEL

O Guia da Família 2018 foi elaborado para que os pais e estudantes
estejam informados sobre o planejamento do nosso colégio, com a
finalidade de obtermos uma boa sincronia no processo educativo.
Sua leitura é indispensável.

Mensagem: “Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em
nome do Senhor Jesus, dando graças à Deus.” Col.3:17

A DIREÇÃO 



Calendário Escolar

Horários de Entrada

Orientações Gerais

Sistema de Avaliação

Faltas / 2º Chamada

Endereços

MENU

Contatos 



Horários de Entrada

Orientações Gerais

Horário de Entrada Matutino Vespertino
Todas as turmas Seg a Sexta: 7h Seg a Sexta: 12h30

Horários de Saída Matutino Vespertino

Educação Infantil Seg a Sexta – 11h30 Seg a Qui – 17h00/ Sexta – 16h30

Fundamental 1 Seg a Sexta – 11h30 Seg a Qui – 17h20/ Sexta – 16h30

Fundamental 2 Seg a Sexta – 11h50 Seg a Qui – 17h20/ Sexta – 16h30

Ensino Médio
Seg, Ter e Sexta – 12h35

Qui e Qua: - 13h15

Como Ajudar Seu Filho(a) A Conquistar Seus Sonhos
- Desenvolver senso de responsabilidade e organização.
- Criar um hábito regular, rotineiro e sistemático de estudos.
- Fixar de maneira significativa, o que foi apresentado em classe.
- Auxiliar nas atividades, coletando materiais e informações que serão trabalhadas na sala de aula.
- Desenvolver hábito de leitura, escrita e interpretação de texto. 
- Incentivar o espírito observador e pesquisador.
- Desenvolver confiança e autonomia. 

Comunicados – Todos os responsáveis que têm o e-mail cadastrado na secretaria receberão, via e-mail, o boletim informativo,
o calendário de provas e reavaliações (a recuperação é contínua). Se não estiver recebendo este material por e-mail, queira
por gentileza, entrar em contato com a secretaria através do e-mail: campinas.sec@ucb.org.br.
Através do Portal Educacional pode-se acessar as tarefas diárias, o boletim, notas das avaliações, faltas, comunicados da
escola aos pais, calendário de atividades e outras informações. Para tanto, é preciso se cadastrar nele com os mesmos dados
informados à secretaria da escola (CPF, RG ou e-mail). Em caso de dificuldade ao se cadastrar, pode-se tirar dúvidas através do
e-mail: contato@cpbeducacional.com.br

MENU

mailto:campinas.sec@ucb.org.br
mailto:contato@cpbeducacional.com.br


Acompanhamento On-Line – Os pais podem acompanhar a vida escolar de seus filhos acessando e cadastrando-se pelo portal:
http://campinas.educacaoadventista.org.br/.
Através dele poderão verificar as ocorrências disciplinares, as notas das provas, a agenda de tarefas e trabalhos, os
comunicados da escola aos pais, etc.

Diário De Bordo - Cada sala possui uma AGENDA MODELO onde o representante da turma anotará: tarefas de casa e sala que
serão inseridas no Portal.

Pontualidade e atrasos- A educação integral de um aluno estimula o hábito da pontualidade. Assim, colabore com a escola na
promoção deste hábito, evitando que seu filho atrase. Ele deve chegar pelo menos 5 minutos antes do início das suas
atividades normais. Caso ocorra algum imprevisto, que inviabilize a chegada do aluno no horário de início das aulas, os pais
devem comunicar o setor de disciplina. Para os alunos que atrasarem, a entrada será permitida apenas no início da 2ª aula. Se
o atraso se repetir por três vezes no bimestre, os pais serão comunicados e o aluno retornará para casa.
Será concedido 5 minutos de tolerância na entrada da primeira aula.

Tolerância Nos Horários De Saída - Em caso de extrema necessidade, os responsáveis devem entrar em contato com a escola
para as devidas providências. O atendimento telefônico da escola inicia às 7h e encerra às 18h, de segunda a quinta-feira e,
sexta-feira das 7h às 16h.

Uniforme - Seu uso é obrigatório. É vedado ao aluno o uso de chinelos, tamancos ou sandálias rasteiras. O uso do tênis é
obrigatório para todos e, principalmente nas aulas de educação física. Não é permitido o uso de calças jeans nem adornos ou
acessórios, como bonés, bijuterias ou joias. É recomendável que as peças do uniforme, principalmente os agasalhos, sejam
identificadas com o nome e sobrenome do aluno. Caso alguma peça seja esquecida na escola e não estiver identificada, após
seis meses será encaminhada para doação.

Material Escolar – Os materiais escolares são de uso individual e devem ser devidamente identificados com o nome do aluno,
sendo sua responsabilidade zelar por eles. Os materiais dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental e educação
infantil devem ser encapados e etiquetados conforme orientação da escola.

http://campinas.educacaoadventista.org.br/


Reprodução De Material (Xerox) – De acordo com a lei 9.610/98, é crime reproduzir total ou parcialmente um livro. A ABDR –
Associação Brasileira de Direitos Reprográficos – fiscaliza tal prática e desde a sanção da Lei 10.695/03, no Brasil, é passível de
pena de reclusão de até quatro anos para quem reproduz livros sem autorização dos autores. Portanto, a escola zelará pelo
cumprimento da legislação em suas dependências, não permitindo o uso de livros xerocopiados.

Calendário Escolar – Os pais devem acompanhar o calendário escolar pois apresenta as principais datas tais como: avaliações,
simulados reuniões, eventos, recessos, início e término de períodos letivos. Qualquer circunstância que resulte em alguma
mudança de calendário será devidamente comunicada aos pais e aos órgãos competentes.

Alunos Doentes – Caso perceba que seu filho está com algum problema de saúde, comunique-se imediatamente com a escola
através da orientação educacional. Em caso de suspeita de doença infectocontagiosa, evite enviá-lo para as aulas. É proibida
por lei a medicação dos nossos alunos e, em caso de algum mal-estar, faremos contato imediato com a família através da
Orientação Educacional.

Ocorrências acadêmicas – As ocorrências serão lançadas no sistema e os responsáveis devem acessá-las através do portal. Em
alguns casos os alunos levarão uma cópia dessas ocorrências para casa e a mesma precisará retornar assinada para a Vice
direção . A não assinatura da ocorrência poderá impedir a entrada do aluno até o contato com o responsável.

Taxa De Eventos E Serviços Não Curriculares – De acordo com a Cláusula 9, § 3º do Contrato de Prestação de Serviços, não
estão inclusos nos serviços contratados e previstos pela anuidade escolar, os custos com atendimentos e serviços não
curriculares, como as datas comemorativas tais como: dia das mães, dia dos pais, semana da criança, dia da mulher,
aniversariantes, dia do amigo, dia do estudante, Páscoa, semana do acolhimento, semana da cortesia, etc... esse ano foi
estimado em R$ 220,00 anual. As taxas de serviços como: Multa por atraso de devolução de livros da Biblioteca, vai ser
cobrado de acordo com o leitor de código de barras, cópias xerocadas: R$0,25 por página, impressão: 0,50 por página, 2ª via
de documentos (histórico escolar 2ª via) R$ 50,00.

Lanches Da Cantina – Os lanches produzidos e comercializados são saudáveis e nutritivos, dentro dos padrões de higiene
exigidos pela Vigilância Sanitária. Temos também a opção de “ kit lanche” resultando em maior economia.



Dispensa Das Aulas De Educação Física – Somente mediante atestado Médico, Militar ou de Trabalho e, isto, com tolerância
de até quinze dias após o pedido de dispensa.

Reuniões De Pais E Mestres – O boletim escolar do aluno estará à disposição no site do Colégio. Para obtê-lo, basta se

cadastrar no site. Independente da idade do aluno, há estudos científicos que comprovam que o acompanhamento dos pais à

vida escolar do filho contribui para seu melhor rendimento. Portanto, a presença nas reuniões é imprescindível. Nessas

ocasiões, as principais informações relacionadas ao desempenho acadêmico ou comportamento são compartilhadas com a

família.

Trabalho em Grupo - Os trabalhos em grupo deverão ser realizados na própria escola, sem que haja qualquer incentivo para
reuniões nas casas de alunos ou professores. O agendamento poderá ser feito na biblioteca, no laboratório de Informática, e
para outros espaços, agendar com a monitoria (Rafael ou Conceição). O aluno receberá mais detalhes nos locais de
agendamento.

Aulas De Reforço – A Escola oferece aulas de reforço nas disciplinas de Português e Matemática para os alunos que
apresentarem alguma dificuldade acadêmica nessas disciplinas, sem custo adicional. O aluno poderá ser convocado para o
reforço mediante comunicado escrito enviado pelo serviço de orientação educacional à família.

Eletrônicos – É proibido o uso de Celular, MP3, MP4, MP10, iPad, iPod ou outros eletrônicos em sala de aula ou demais
dependências da escola.

Saídas Antecipadas Do Colégio – Caso haja necessidade do aluno se ausentar do Colégio durante as aulas, enviar ao setor de
Orientação Educacional uma autorização por escrito NA AGENDA. Ressaltamos que autorização por telefone não é documento.
Por questões de segurança, apenas liberaremos mediante COMUNICADO POR ESCRITO. Evite marcar compromissos nos dias
de avaliações ou mesmo durante as aulas para que o aluno não seja prejudicado no seu aprendizado.
O aluno só será entregue para pessoa autorizada e devidamente registrada na ficha de informações que consta no seu
prontuário.



Resultados Finais De Aprovação - O responsável legal pelo aluno que ficar retido(a) terá 10 dias corridos após a divulgação dos
resultados finais para protocolar na secretaria do colégio o pedido por escrito de reconsideração, conforme Deliberação CEE
127/2015.

Permanência Nas Dependências Da Escola – É expressamente proibida a permanência de pessoas que não trabalham na
escola nas dependências do prédio escolar.

Objetos Esquecidos, Perdidos Ou Trocados – Quando os alunos esquecerem algum objeto na escola, os pais deverão procurar
um dos nossos monitores para averiguação.

Horários da Biblioteca e Informática: segunda à quinta-feira das 7h às 13h e das 14h às 17h.

Sexta-feira 7h às 13h e das 14h às 16h.



Sistema de Avaliação
1º ao 5º ano

AV1 – Avaliação Mensal – Valor 8,0

AV2 – Avaliação Bimestral - Valor 8,0

PR1 – Prova de Reavaliação- Valor 8,0

TB1 – Trabalhos  - Valor 1,0

PA1 – Participação – Valor 1,0

Média AVs =  (AV1 + AV2) / 2 Valor 8,0

6º ano ao Ensino Médio
AV1 – Avaliação Mensal – Valor 8,0

AV2 – Avaliação Bimestral - Valor 8,0

PR1 – Prova de Reavaliação- Valor 8,0

AT1 – Atividades - Valor 2,0

Média AVs =  (AV1 + AV2) / 2 Valor 8,0

Média Bimestral = (AV1+AV2)/2 + TB1 + PA1 ou
Média Bimestral = Reavaliação + TB1 + PA1

MENU

Média AVs Reavaliação

Após descobrir quem foi maior,

Média AVs ou Reavaliação, soma-se a

ela as notas de Trabalho e

Participação para encontrar a Média

Final Bimestral

Após descobrir quem foi maior,

Média AVs ou Reavaliação, soma-se a

ela a nota de Atividades para

encontrar a Média Final Bimestral
Média AVs Reavaliação

Média Bimestral = (AV1+AV2)/2 + AT1 ou
Média Bimestral = Reavaliação + AT1



AV1 Reavaliação

Sistema de Avaliação
Exceções:

* Educação Física 1º ao 5º Ano

Média Bimestral = AV1 - Valor 10,0

* Inglês – 1º ao 5º Ano

AV1 – Avaliação - Valor 8,0

PR1 – Prova de Reavaliação - Valor 8,0

TB1 – Trabalhos – Valor 1,0

TD1 – Tarefas Diárias - Valor 1,0

Após descobrir quem foi maior, AV1 ou Reavaliação,   

soma-se a ela as notas de Trabalho e Tarefas Diárias para 

encontrar a Média Final Bimestral

* Português 6º ao 9º Ano

AV1 – Avaliação Mensal – Valor 8,0

AV2 – Avaliação Mensal - Valor 8,0

PR1 – Prova de Reavaliação- Valor 8,0

AV3 – Leitura e Paradidático - Valor 8,0

AT1 – Atividades – Valor 2,0

SI1 – Simulado - Valor 1,0

Média A =  (AV1 + AV2) / 2 Valor 8,0

Média B =  Maior entre Reavaliação e Média A

Média C = (Média B + AV3)/2 Valor 8,0

Média Final = Média C + Atividades + Simulado

Obs.: É possível o aluno atingir a média bimestral 11,00 se 

conseguir todos os pontos possíveis, A nota considerada seria 

então 10,0 e não 11,0.

MENU

Média Bimestral = AV1 + TB1 + TD1 ou
Média Bimestral = Reavaliação + TB1 + TD1

Média Bimestral = Média C + AT1 + SI1



FALTAS E  INSTRUÇÕES QUANTO A 2º CHAMADA

O aluno pode faltar até o limite de 25% da carga horária das disciplinas ou dias letivos. Se ultrapassar este índice,
será reprovado, independente das médias alcançadas. Em caso de ausência em dia de Avaliação, entrar em
contato no prazo máximo de 48h com o SOE (Serviço de Orientação Educacional) para o agendamento
(fundamental I), ou requerimento (Fundamental II e Médio) da avaliação não realizada. A mesma será aplicada
somente após ser justificada a ausência do aluno. Serão aceitos como justificativa: atestado médico, morte de
parente próximo (pai, mãe, avós) e doença infectocontagiosa. Casos não justificados o aluno fará reavaliação no
final do bimestre (antiga recuperação).

Sistema de Avaliação

A média bimestral é 6,0.
Fechando ao final do ano, após os 4 bimestres, o mínimo de 24 pontos.

1º bimestre + 2º bimestre + 3º bimestre + 4º bimestre = 24 Pontos
6.0 + 6.0 + 6.0 + 6.0 = 24 Pontos (MÍNIMO para aprovação)

Lembrete

MENU



Calendário Escolar
MENU

05 a 16/02 Semana de Hábitos de Estudo para todas as turmas

20 a 26/02 Semana de avaliação (AV 1) – 1º Bimestre para todas as turmas

26 e 27/02 Simulado Diagnóstico do 5º Ano ao Ensino Médio

27/02 AV1 5º Ano

28/02 2ª chamada horário oposto para todas as turmas

08/3 Dia Internacional da Mulher 

26 a 29/3 Semana do Calvário Ed. Infantil e Fundamental I

26/3  a 
02/4

Semana de avaliação (AV 2) para todas as turmas

30/3 Feriado – sexta-feira Santa

03 e 04/4 Simulado Ensino Médio

04/4 2ª Chamada horário oposto - para todas as turmas

05 a 11/4 Reavaliação do 1º bimestre para todas as turmas

13/4

Encerramento do 1º Bimestre –
Conselho de Classe Fund II e Ens. Médio Aula até 9h15 – após 
esse horário os alunos serão liberados.
TARDE: Aula até 14h20. Após esse horário os alunos serão 
liberados.

16/4 Inicio do 2º Bimestre

17/4
Reunião de Pais e Mestres- Ed. Infantil ao Ensino Médio
18h às 20h – Plantão Pedagógico.

30/4 Recesso do Feriado Dia do Trabalho

DIA EVENTOS

01/5 Feriado - Dia do Trabalho

11 a 17/5 Semana de avaliação (AV 1) – 2º Bimestre para todas as turmas

07/5 
08/5 Comemoração do Dia das Mães – Alunos da manhã

Comemoração do Dia das Mães – Alunos da tarde

13 a 29/5 Intercâmbio Europa

18/5 2ª chamada horário oposto

28 e 29/5 Simulado 5º Ano e Ensino Médio

31/5 Feriado Corpus Christi

01/6 Recesso

05 e 06/6 Simulado Fundamental II

13 a 19/6 Semana de Avaliação (AV 2) para todas as turmas

20/6 2ª chamada horário oposto para todas as turmas

21 a 27/6 Reavaliação do 2º Bimestre

28/6

Conselho de Classe Fund II e Ens. Médio Aula até 9h15 – após 
esse horário os alunos serão liberados.
TARDE: Aula até 14h45. Após esse horário os alunos serão 
liberados.

02/7 Início das Férias

01/8 Volta às aulas – início do 3º Bimestre



Calendário Escolar
MENU

DIA EVENTOS

11/10
Reunião de Pais e Mestres – 6º Ano ao Ensino Médio, 10h às 14h

Neste mesmo horário haverá “Exposição de Artes no CAC” e
Dia de Autógrafos (9º ano) 

11/10 The Night at School (Noite do Pijama) para alunos do 6º ao E. Médio

15/10 Dia do Professor

17 e 18/10 PAAEB para alunos do 5º, 9º Ano e 2ª série do Ens. Médio

20/10 Noite do Pijama para alunos do Fundamental I

21/10 Dia “D”

25/10           a 01/11 Semana de avaliação (AV 1) – 4º Bimestre para todas as turmas

31/10 Simulado 6º ao 9º Ano 

02/11 Finados

12/11 Dia do Diretor

14 a 20/11 Excursão de Formandos do 9º Ano e 3ª Série do E. Médio

15 e 16/11 Feriado e Recesso Proclamação da República

19 e 20/11 Recesso e Feriado Consciência Negra

26 e 27/11 Cantata de Natal Ed. Infantil e Ens. Fundamental I

03 a 07 /12 Semana de avaliação (AV 2) – 4º Bimestre para todas as turmas

11/12 Convocação dos alunos para Reavaliação do Ens. Fundamental I

11/12
Conselho Fundamental II e Ensino Médio.                                   MANHÃ: aula até 9h15, após esse horário 

os alunos serão liberados. 
TARDE: aula até 14h45, após esse horário os alunos serão liberados.

12/12 Convocação dos alunos para Reavaliação Fund. II e Ens. Médio

12 a 18/12 Reavaliação do 4º Bimestre para todas as turmas

13/12 Formatura do Pré II

17/12
Conselho de Classe Formandos (9º Ano e 3º Ensino Médio)

MANHÃ: Reavaliação até 10h, após esse horário os alunos serão liberados.  TARDE:   Reavaliação até 
15h, após esse horário os alunos serão liberados.

19/12
Conselho de Classe Resultado Final Fundamental II e Ens. Médio 

Edital de Resultado Final, após as 15h

20/12 Formatura do 9º Ano e 3º Ens. Médio

DIA EVENTOS

13/08
14/08     

Programação do “Dia dos Pais” as 19h30 às 21h                                                      para Pais dos 
alunos do período da manhã                                                                         para Pais dos alunos do 
período da tarde

20 à 24/08 Semana de avaliação (AV 1) – 3º Bimestre para todas as turmas

21/08 Simulado 5º Ano

27/08
Sarau Literário Ensino Médio as 19h30 – Todos estão convidados Prédio Anexo ao CAC, Rua 
Abolição nº 39 - Ponte Preta

27 a 31/08 Semana de Oração da Educação Infantil e Fundamental I

29/08 Simulado Ensino Médio

07/09 Feriado Dia da Independência 

10 a 14/09 Semana de Oração do Fundamental II e Ens. Médio

17 a 21/09 Semana de avaliação (AV 2) – 3º Bimestre para todas as turmas

24/09
Conselho de Classe Fundamental II e Ensino Médio.                                   MANHÃ: aula até 
9h15, após esse horário os alunos serão liberados. 
TARDE: aula até 14h45, após esse horário os alunos serão liberados.

25/09 Convocação dos alunos para Reavaliação do Fund. II e Ens. Médio

26/09          01 a 
03/10

Reavaliação do 3º Bimestre para Fundamental II e Ens. Médio

28/09 Convocação dos alunos para Reavaliação do Fundamental I

01 a 05/10 Reavaliação do 3º Bimestre para Fundamental I

27/09 Hopi Hari para todas as turmas

08/10 Inicio do 4º Bimestre

8 a 10/10 Semana da Criança                                                                             

8 a 10/10
Primeira Gincana do Conhecimento “Somos mais que Vencedores” 6º ao Ensino Médio das 
11h às 14h aula normal nestes dias.

11/10
Reunião de Pais e Mestres e Projeto Pequeno Pintor - Ed. Infantil ao 5º Ano - Para pais dos 
alunos do Matutino: 7h30 às 11h30
Vespertino: 13h às 17h



Nossos Contatos
MENU

NOME FUNÇÃO E-MAIL
Adriano Michael Gomes Diretor (Direção Geral) campinas.dir@ucb.org.br

Eduardo José Torres Diretor Assistente (Rotina Escolar e Disciplina) campinas.dir2@ucb.org.br

Raijohn Uchoa Administrador Financeiro campinas.tes@ucb.org.br

Luciana de Araújo  Borchardt Coordenadora Pedagógica do Maternal ao 5º ano campinas.coord1@ucb.org.br

Andréia Lucas Cordeiro Orientadora Educacional do Maternal ao 5º ano campinas.ori@ucb.org.br

Walquiria Tamandaré Guimarães Coordenadora Pedagógica do 6º ano ao Ensino Médio campinas.coord2@ucb.org.br

Elaine da Silva Viana Orientadora Educacional do 6º ano ao Ensino Médio campinas.ori2@ucb.org.br

Eda Nanci Benassi Secretária campinas.sec@ucb.org.br

Bárbara Sobral Ferreira Secretária Campinas.sec.ass@ucb.org.br

André Ferreira Aconselhamento Pastoral Andre.ferreira@ucb.org.br

Gustavo de Paiva Assistente de tesouraria Campinas.tes.ass@ucb.org.br

Luciana Laizo Biblioteca Luciana.laizo@ucb.org.br 

Sergio Martins TI (Tecnologia de Informação) campinas.ti@ucb.org.br



Vídeo Promocional

https://www.youtube.com/watch?v=U310ly8f32E
https://www.youtube.com/watch?v=TWYYjV_JAr8


Colégio Adventista de Campinas
Rua: Oscar Leite, 55 Ponte Preta – Campinas/ SP

Tel.: (19)3519-3800
Email: campinas.sec@ucb.org.br

Site: campinas.educacaoadventista.org.br
Facebook: Colégio Adventista de Campinas

Youtube: https://www.youtube.com/user/CACEnsino 
Horários de Atendimento: 

Segunda a Quinta, das 7h às 18h
e Sexta 7h às 17h

MENU


