
 

COMUNICADO GERAL Nº 13/2021 

 

“Em todo tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão.” Provérbios 17:17 
 

Prezados(as) Responsáveis, 

 

1 – REUNIÃO DE PAIS E MESTRES  

No dia 30/06 será nossa reunião de pais e mestres via ZOOM (não haverá aulas ONLINE e presencial, para os alunos do 

Maternal, Ensino Médio e Contraturno). Nesta data colocaremos a disposição dos pais os professores do maternal ao 

Ensino Médio. A reunião acontecerá com os professores, será através de convocação feita por e-mail pelo SOE (serviço 

de orientação educacional). Os pais que não forem convocados e necessitarem tratar de algum assunto com a 

administração, poderão comparecer presencialmente aqui no colégio.  

• Horário de atendimento por turma: 

6º ao 3º Ensino Médio (manhã) 7h às 11h (ALUNOS CONVOCADOS). 

6º ao 1º Ensino Médio (tarde) 13h às 17h (ALUNOS CONVOCADOS). 

Maternal ao 5º ano (manhã): Atendimento das 7h às 9h (ALUNOS CONVOCADOS) Atendimento livre das 9h às 11h. 

Maternal ao 5º ano (tarde): Atendimento das 13h às 15h (ALUNOS CONVOCADOS) Atendimento livre das 15h às 17h. 

• Abaixo segue o link para acessar a reunião: 

https://sites.google.com/educadv.com.br/reunio-de-pais-cais-2-bimestre/p%C3%A1gina-inicial 

2 – ATUALIZAÇÃO SECRETARIA  

Para nós é muito importante que tenhamos uma boa comunicação entre o colégio e os pais. Mantenha sempre seus dados 

atualizados junto à Secretaria do colégio, assim, quando precisarmos entrar em contato não teremos dificuldades. Para 

facilitar, por favor, atualize seu telefone e e-mail no link abaixo. Contamos com a colaboração de todos! 

https://forms.gle/7p3c1xyShhzNrFP3A 

3 - CLUBE DE AVENTUREIROS 

As inscrições foram um sucesso, ainda temos algumas vagas, traga seu(a) filho(a) para o Clube de Aventureiros Luzeiros 

da Serra. O Clube atende crianças entre 6 e 9 anos aos finais de semana. Para mais informações - Diretora Carla (11)96672-

7749. Vagas limitadas. Horário de atendimento (domingo), das 9h às 11h.  

• Documentos para inscrição: 

• 1 foto 3x4 - Cópia do CPF e RG do aluno - Cópia da Certidão de Nascimento; 

• Cópia do Plano de Saúde (ou SUS) - Cópia da Carteira de Vacinação; 

• Cópia do RG e CPF (Pai, Mãe ou responsável) - Cópia do Comprovante de Residência; 

• Se o aluno tiver alguma doença crônica, trazer cópia da declaração médica. 

 

4 - PASTORAL  

Nesses momentos difíceis, a saúde emocional e espiritual tem sido extremamente importante. A pastoral do nosso 

Colégio está preocupada e disposta a te ajudar. Se precisar de um atendimento, uma oração, ou até mesmo de uma 

conversa, entre em contato com o nosso pastor. Ramal: (11) 4668-6115 / E-mail: andre.kauamura@ucb.org.br. 
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5 – PARCERIA COM A iW (ESCOLA DE INGLÊS) 

Em anexo, está uma proposta da nossa parceria com a IW (escola de inglês) e nosso maior objetivo é trazer boas 

opções de serviços para os alunos do CAIS. Para mais detalhes ‘vide’ proposta anexa no e-mail. 

 
6 - FÉRIAS ESCOLARES   

As Férias Escolares serão do dia 01 a 30/07, nosso horário de funcionamento será de segunda-feira a quinta-

feira das 8h às 17h e a sexta-feira das 8h às 16h.  

 

Aproveite ao máximo para relaxar e repor suas energias.  

Boas Férias!!!! 
 

Aguardamos todos bem animados no dia 02/08 (segunda-feira). 

 
Nos siga nas redes sociais 

 

 
Atenciosamente, 

Anderson Macário 
Diretor Geral 


