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Prezados Pais:

Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, 
somente o Senhor, é a Rocha eterna. Isaias 26:4

TESOURARIA

Informamos aos pais que a partir de agora a escola

contará exclusivamente com uma pessoa para cuidar

das finanças estudantis. Damos as boas vindas para

o Thiago Nunes, que Deus possa derramar chuva

de bênçãos em sua vida.

Email:  Thiago.nunes@ucb.org.br 

PROGRAMAÇÃO - DIA DAS MÃES

Agradecemos a presença das mães nesta

programação que foi planejada com muito carinho,

que Deus possa continuar abençoando a vida de

vocês e lhes dando sabedoria nessa missão tão

linda que é ser MÃE.

REGIMENTO ESCOLAR

Reler o código disciplinar com o seu filho é de

extrema importância para que possamos trabalhar

em sintonia. Ajude-nos com esta parceria. Alguns

itens muito importantes:

✓ Não é permitido o uso de joias e/ou bijuterias e de

maquiagem e esmaltes de cores fortes.

✓ O Uso de uniforme é obrigatório. A blusa do

uniforme também é obrigatória e a falta do uso

gera ocorrência.

✓ Cuide com o horário de entrada e saída. Para a

entrada teremos 10 minutos de tolerância.

✓ O uso do tênis é obrigatório. Para a segurança

dos alunos; sandálias, botas, chinelos, crocs,

rasteirinhas, sapatilhas etc. são proibidos.

CARTEIRINHA ESCOLAR

Informamos aos pais que na próxima semana a

carteirinha estará disponível para compra, o valor

será de R$ 5,00, que pode ser enviado pelo aluno ou

ser pago diretamente na tesouraria.

PASSEIOS 1º SEMESTRE:

HOPI HARI – 5ºao 9ª ano

O passeio para o Hopi Hari está chegando...

O boleto enviado pelos alunos vence hoje 10/05,

porém abriremos uma ÚLTIMA CHANCE para

receber aqui na escola na segunda-feira (13/05).

Pedimos que a autorização seja enviada com

máxima urgência.

As turmas com baixa adesão ao passeio terão 

aula normal, enviaremos na próxima semana um 

informativo.

BICHOMANIA – Maternal ao 5ºano

Sentir o cheiro do mato, correr no gramado, tirar

leite da vaca, passear de charrete, comer um pão

caseiro, dar capim para um boizinho… É esse

ritmo de descoberta, vivência, experiência e

aprendizado que as crianças encontram no

BICHOMANIA. Uma experiência marcante onde

a turma toda têm um dia muito diferente

do normal, despertando o interesse pelo contato

com a natureza e suas virtudes.

• Será no dia 24/06 (Segunda-feira)

• Valor é de R$ 150,00 que poderá ser pago em

até 3x no cartão ou em 1 vez no boleto com

vencimento para o dia 19/06.

• No valor está incluso 3 refeições (café da

manhã, almoço e lanche da tarde). Monitoria

especializada, transporte e seguro.

As autorizações e os boletos serão enviados

posteriormente.

http://www.aracariguama.ea.org/

