
 

  

 

 

 COLÉGIO ADVENTISTA DE INTERLAGOS 

 

COMUNICADO GERAL 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021.                                                                   
Assunto: Orientações Gerais                                                                                    

   Prezados Pais,  
 

01. RECESSO ESCOLAR – 15 e 16/02 (NÃO HAVERÁ AULA) 
Nos dias 15 e 16/02 será recesso escolar (NÃO HAVERÁ AULA) para todas as turmas, conforme nosso calendário acadêmico 
já homologado na Diretoria de Ensino, dia 17/02 retornaremos nossas atividades normalmente.  
 
02. LINKS REUNIÃO DE PAIS  
Agradecemos a presença de todos que participaram da Reunião de Pais nos dias 09 e 10/02. Aqueles que por algum motivo 
não conseguiram participar segue abaixo o link para acesso a reunião no YOUTUBE. 

 

Educação Infantil e Fund. I 

https://youtu.be/p9buLde1M2s 

 

 

                         Fundamental II e Médio 

https://youtu.be/gs3WmFYD9_I 

 

 
 
03. PROGRAMA 10 DIA DE ORAÇÃO 
 
 Todos os anos o programa “Dez Dias de Oração” é um convite e uma oportunidade para as pessoas 
dedicarem um tempo especial à oração. O último dia da série envolve uma reunião especial nos 
templos adventistas que inclui 10 horas de jejum. O projeto é desenvolvido pela sede sul-americana 
da I IASD, este ano o tema será:  “Famílias Fiéis Até o Fim” e ocorrerá de 18 a 27/02/2021. 
A hashtag oficial da campanha é #10diasdeoração. Estaremos orando pelas famílias do nosso Colégio. 
                                                                                                                                                                  
"A família é nosso refúgio e trampolim; fortalecidos por ela, podemos alcançar novos horizontes” - 
Vida em Família, p. 20. 
 
"De todas as instituições sociais responsáveis pela organização da sociedade, nenhuma é mais importante do que a família” 
- A Arte de Relacionar-se Na Família, p. 14. 
 
Como participar: (sugerimos três maneiras simples): 

• Ore durante os 10 dias de forma particular, e em família, nas primeiras horas do dia. Isto é perseverar em 
oração. Mantenha um espírito constante de oração durante esses dias. 

•  Leia diariamente o conteúdo da revista: “Famílias Fiéis Até o Fim”, disponível em adv.st/10diasoracao   

• Assista aos vídeos que serão compartilhados nas mídias sociais do Colégio (Site, Instagram e Youtube).  
 

A rede de Educação Adventista também se une ao programa em cada uma das instituições educacionais espalhadas pelo 
Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Bolívia e Argentina. Convidamos você e sua família a participarem deste 
importante projeto! 
 
04. MATERIAL ESCOLAR 

Conforme informado anteriormente, os livros didáticos, serão exigidos e sua falta 
notificada partir de 17/02, é imprescindível que cada aluno esteja com todos os livros 
e cadernos em mãos. 

Do 1° ao 5° ano: a maioria do material será guardada em casa, a professora informará quando e como serão utilizados.  
Educação Infantil: Enviar todo o material para o Colégio, conforme combinado com professoras. 
 

“O Senhor guardará você de todo o perigo; Ele 

protegerá a sua vida.” Salmos 121:7 

 

https://youtu.be/p9buLde1M2s
https://youtu.be/gs3WmFYD9_I
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadv.st%2F10diasoracao%3Ffbclid%3DIwAR2gippWOo8Uh6f2aLfP5KrBkhcfWRm4IiksbzESzMjVOZFnLWTrqKYWryA&h=AT03HMAEgF0HfpCkcbyLNNB0ypidjFMMOOL7EMx4FlQUQZyH14JerOkN7YSTdoIBxRQupAxUud6H8RN8rwu2MBWDfq1UoenpCEFNAysyoQbhpaFhhDb8W5gqC548Jkfkyro&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tIF0_73i88kQSBddf6BiBwUtDi6pY9GVYmupudTOcbGM80tJqJfpVlKdEjLwkNNbw7BQhovLgkq6LkxWRy1KmBVUa_kpt7BV7kFOckL_DWhm0dWxJKvXgsQfoLIJYoMo-9ADPevr9g7b0Q95i7o4KaoFLcyPzgONJHVbsasnEGZEB


 

  

 

 

 COLÉGIO ADVENTISTA DE INTERLAGOS 

Lembramos que a encomenda dos uniformes e materiais didáticos está disponível na tesouraria do Colégio, das 8h às 16h30 
de segunda a quinta-feira e das 08h às 15h30 na sexta-feira sendo que o prazo para entrega é de até 15 dias úteis.  
Também está disponível na central de compras, à pronta entrega, Rua Missionários, 488 Telefone (11)5643-1120, com 
atendimento das 8h às 17h de segunda a quinta e até as 16h na sexta, com ótimos descontos e formas de parcelamento.  
Não deixe seu filho sem condições de acompanhar as aulas e obter o máximo de aprendizagem. A falta dos dos materiais 
poderá afetar o rendimento nas avaliações. 
 
05. UNIFORMES: 
O uso do uniforme completo é obrigatório (camiseta, calça e tênis), em todas as atividades escolares, aqueles que ainda não 
possuem providenciar o mais breve possível. Como medida de segurança, não é permitido o uso de sandálias e similares 
(“papetes”, “crocs” etc.), botas, sapatos etc. As emergências devem ser comunicadas por escrito ou telefone.  
Conforme regimento Escolar é dever do aluno abster-se do uso de joias e bijuterias, tais como: piercings, brincos, colares, 
pulseiras, trajes inadequados, maquiagem exagerada dentro da instituição, ou fora dela quando em atividade de saída oficial. 
 
06. TESOURARIA 
 Todos os boletos serão enviados através do e-mail ou SMS. Caso não receba, o responsável poderá retirá-lo na tesouraria do 
Colégio ou solicitá-lo via e-mail: carlos.lemes@ucb.org.br ou filipe.chaguri@ucb.org.br ou pelo WhatsApp (11) 94389-9623. 
Todos os descontos estão condicionados ao pagamento em dia. 
 
07. HORÁRIO ESCOLAR 
 

CURSO MATUTINO VESPERTINO (segunda a quinta) VESPERTINO (sexta-feira) 

Educação Infantil 07h às 11h10 12h45 às 17h10 12h45 às 16h30 

1º ao 5º Ano 07h às 11h25 12h45 às 17h20 12h45 às 16h45 

6º ao 9º Ano 07h às 11h45 12h45 às 17h30 12h45 às 17h 

Ensino Médio 07h às 12h30 12h às 17h30 12h às 17h 

 
08. HORÁRIO DE ATENDIMENTO E CONTATO COM O COLÉGIO. 

Das 7h às 17h30 de segunda a quinta-feira e das 07h às 16h30 na sexta-feira. 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Plantão especial durante a pandemia toda quarta-feira com o diretor das 17h30 às 18h50. 
 

E-MAILS  EQUIPE ADMINISTRATIVA 
Diretor: herivelto.borges@ucb.org.br 
ViceDiretor:tiago.dasilva@ucb.org.br 
Tesoureiro: carlos.lemes@ucb.org.br  
Secretária:vania.barbosa@ucb.org.br  
Pastor:anderson.salvador@ucb.org.br  

          Coordenação Maternal ao 5° Anorosangela.lopes@ucb.org.br  
           Orientação Maternal ao 5° Ano: viviane.ramos@ucb.org.br   

 
           Coordenação 6° Ano ao Ens. Médio:karina.alves@ucb.org.br  
          Orientação 6° Ano ao Ens. Médio Jussilene.souza@ucb.org.br  

Qualquer dúvida ou sugestão, não deixe de entrar em contato conosco, desejamos que a nossa parceria seja cada vez melhor! 
 
Atenciosamente, 
 Prof. Herivelto Franco 

DEPARTAMENTO RAMAL WHATSAPP 

Recepção 2348-2545 2348-2545 

Tesouraria 2348-2547 94389-9623 

Secretaria 2348-2541 --------- 

Orientação 6° ao Ensino Médio --------------- 2348-2551 
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