São Carlos, 18 de junho de 2019.
Queridos Pais,
Estamos entrando no último mês de aulas antes do período de férias e algumas informações
se tornam necessárias para programação dos senhores.
XII GINCANA SOLIDÁRIA 2019: Agradecemos a todos que estiveram envolvidos nesse
grande Projeto, arrecadamos 20 toneladas de alimentos divididos em 1.142 cestas básicas.
Esses números só foram possíveis graças aos patrocínios de camisetas, cofrinhos dos
alunos (R$ 2.800,00) e a arrecadação semanal de alimentos nas salas de aula e
supermercados. Os alimentos foram direcionados para 17 entidades de nossa cidade. A
construção do CAAF está sendo beneficiada com R$13.450,00, que inclui o valor de R$
1.650,00 dos ingressos pagos pelos pais presentes na culminância.
UNIFORME: Lembramos que a camiseta da gincana 2019 só poderá ser usada às
terças-feiras. Nos demais dias é obrigatório o uso do uniforme oficial do Colégio, calça
e camiseta.
Lembrete: Orientamos aos pais colocarem na parte interna dos agasalhos, o nome
da criança para que, em caso de perda ou esquecimento, facilite a entrega ao aluno.
No dia da reunião deixaremos os agasalhos perdidos e os demais itens a disposição.
São muitos, por favor visitem o local de achados e perdidos.
• Setor Financeiro: vendas de uniformes e material didático e atendimento da
Tesouraria referente a (boletos, pagamentos, etc.) somente até o dia 27/06/19,
reabrindo a partir do dia 01/08/2019.
Havendo dúvidas financeiras no período das férias envie mensagens através do
e-mail juliana.andrade@ucb.org.br
• 20/06/19 (quinta-feira) – Feriado Nacional.
• 21/06/19 (sexta-feira) – Recesso Escolar (conforme Manual da Família).
• 18 a 27/06/19 – Período de Recuperação. Apoiem os alunos nos estudos, mas não
esqueçam que teremos aulas normais e atividades importantes.
• 28/06/19 (sexta-feira) – Reunião de Pais e Mestres (Jardim ao 5º ano), resultados
do 2º bimestre com entrega de boletim e materiais pedagógicos.
* 1º ao 5º ano - Turmas da manhã, das 07h30 às 11h30.
* Jardim I e II, 1º ao 5º ano – Turmas da tarde das 12h30 às 16h00.
Neste dia não haverá aula
• 01 a 30/07/19 – Período de Férias.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO NAS FÉRIAS
* 2ª a 5ª feira das 08h00 às 17h00.
* 6ª feira das 08h00 às 16h00.
• 31/07/19 (4ª feira) – Reinício das aulas.
Agradecemos o apoio, incentivo e comprometimento recebidos até o momento.
A Direção.

