
 
 

Comunicado Geral - Nº 015 - 31/05/2019 

ASSUNTO: “INFORMAÇÕES GERAIS” - Educação Infantil ao Ensino Fundamental”  

Para refletir: 

 A experiência e largueza de visão que uma vida longa prevê, não podem ser avaliados o suficiente. A sabedoria e 

maturidade que muitos adquiriram, quase sempre através de custosos fracassos e provações amargas, podem ser 

qual tesouro para os que vêm atrás, se estiverem dispostos a deles aprender.                                                    Alf Lohne                                                           

Queridos Pais ou Responsáveis,                                                                                                                                                                                                                                                       

Esperamos que este os encontre em paz e com saúde, que Deus continue abençoando a cada família!  

Relembrando algumas informações e acrescentando novos recados para a semana. 

 

1. Agradecimento: Jogos da “AMIZADE” 21/05/2019: 
O Colégio Adventista de Indaiatuba parabeniza a todos os seus atletas pelo excelente desempenho alcançado nos Jogos da 

Amizade 2019! Graças a dedicação e empenho de cada um, nosso Colégio foi muito bem representado ficando em 4º lugar na 

colocação geral e como resultado trouxemos 28 medalhas da competição! Parabéns aos alunos, e nossa gratidão aos pais e 

familiares pelo apoio! “O TALENTO vence jogos, mas só o TRABALHO EM EQUIPE ganha campeonatos.” Michael Jordan  

2. Passeios Pedagógicos/ Culturais:  
Nessa semana encerramos com sucesso nossos passeios pedagógicos e culturais. Como já informamos anteriormente, esses 
passeios trazem uma complementação dos conteúdos pedagógicos trabalhados em sala de aula e/ou reforçam a aprendizagem. 
Sem dúvida, é uma oportunidade ímpar para a aprendizagem de seu (sua) filho (a). 
 

Nosso objetivo com as excursões pedagógicas, estão vinculadas a ideia que o aluno passa por experiências que irão enriquecer o 
seu currículo escolar e ainda ampliar seu olhar sobre o mundo que o cerca. Fora do ambiente da família ou da escola, o aluno, 
durante uma viagem pedagógica, desenvolve responsabilidade, exercita a socialização, a participação e a liderança, busca soluções 
para problemas e é estimulado a fazer uma análise crítica daquilo que observa, sendo que está observação se faz por meio de 
estudos anteriormente orientados, seja nas disciplinas de exatas quanto, nas de humanas. 
 

3. Mudança no nosso número de telefone: 
Relembramos aos senhores que nosso número de telefone mudou. Para entrar em contato conosco ligue para o número: 

 (19) 2085-0185. Estamos a sua disposição para esclarecer qualquer ponto duvidoso. Portanto, fale conosco!  
 

4. Datas da PR2 - 2º Bimestre (Fundamental I ao Fundamental II): 
Senhores Pais, atentem ao rendimento escolar de seu (sua) filho (a), já estamos na segunda etapa do segundo bimestre de 2019; 

período de muitas avaliações, testes e trabalhos. Acompanhem os horários de estudo e trabalhos não deixando para a última hora. 

Participem da realização das atividades para que sejam bem elaborados, incluindo sempre, uma conclusão do que o aluno aprendeu 

sobre o assunto abordado. Relembramos que o Colégio/professor não pede trabalhos em grupo que não sejam realizados no próprio 

Colégio. 

Informamos aos senhores que os cronogramas das Avaliações (PRs e RECs) do 2º bimestre, já foram entregues aos alunos e estão 

à disposição no Portal do Colégio.  

Orientamos aos alunos para que aproveitem a oportunidade para colocarem as atividades e trabalhos em dia; e estudem para as 

avaliações que acontecerão entre os dias 05 a 25/06/2019. 

Vale lembrar que às avaliações acontecem sempre nos primeiros horários. Evitem atrasos para não perder a oportunidade de realizá-

las e não atrapalhar a logística da aplicação dessas avaliações. 

 

• Avaliações do 2º Bimestre (PR2) 05 a 12/06/2019: O cronograma contempla os conteúdos das disciplinas para as 

avaliações mensais, e será seguido rigorosamente. As avaliações acontecerão no período regular de aula e frequência as 

aulas é indispensável no processo de aprendizagem. Nenhum aluno será dispensado antes do horário normal de 

aulas.  

• Avaliações Substitutivas 13 e 14/06/2019: Serão aplicadas mediante requerimento solicitado na Secretaria e entregue 

na Orientação Educacional, juntamente com atestado médico no prazo de 48h da data de aplicação da prova que não 

fez.  

Obs. Após estas datas, não serão realizadas substitutivas e o aluno estará automaticamente de recuperação. 

 

• Convocação para Recuperação: No dia 14/06 serão entregues os boletins para alunos do Fundamental II que 

alcançaram as médias e comunicado de convocação para os alunos que estão de recuperação. 

 

• Datas da Recuperação: As avaliações de recuperação serão aplicadas entre os dias 17 a 26/06/2019. 



 
 

 

• Devolutiva de Notas: O resultado das avaliações (nota) estará disponível no site para consulta após 5 dias úteis da data 

de aplicação das avaliações. 

 

• Disciplina: Fique atento à rotina escolar do seu (sua) filho (a), posturas como o uso do uniforme completo, o não manuseio 

de celulares e eletrônicos dentro da sala de aula, principalmente durante as avaliações, a pontualidade e o porte de seu 

material escolar facilitam o processo de avaliação, e proporcionam o alcance dos objetivos propostos. 

• Materiais: Ter o material completo e trazê-lo para a sala de aula faz parte do aprendizado de seu filho. Temos percebido 

que em dias de avaliações muitos não trazem: dicionários, calculadora e Bíblia.  Os alunos são avisados previamente sobre 

o que será utilizado como material de apoio. Pedimos sua atenção no que diz respeito a esse assunto, pois o Colégio não 

dispõe de material suficiente para empréstimos e a falta desses, poderá acarretar perda pedagógica. 

 

• Conteúdo: Disponível também no Portal do Colégio, já apresentado pelos professores em sala de aula. 
 

5. IMPACTO ESPERANÇA 2019: 
ESPERANÇA para a FAMILIA - O caminho para um final feliz! 
Como vai sua família? Se você respondesse com sinceridade a essa pergunta, o que diria? O relacionamento entre marido e mulher, 
entre pais e filhos muitas vezes parece encantador para os que olham de fora, mas só quem vivencia os dramas do cotidiano     
conhece as frustrações, as feridas e os traumas sofridos dentro de uma casa que deveria ser um lugar de paz. 
Se você precisa superar uma crise familiar ou conduzir sua família à excelência nos relacionamentos, este livro vai ajudar você a 
alcançar o que deseja. O criador da família é quem pode restaurá-la ao plano original de real felicidade. Diante das dificuldades, não 
desanime! Em Deus, há esperança para todas as famílias, inclusive a sua. O livro “Esperança para a Família”, que enviamos para 
vocês através de nossos alunos pode ser o primeiro passo no caminho para o desenvolvimento de uma família feliz. Nossa 
orientação é que vocês, em família, façam um estudo desse livro, depois de lê-lo, poderão presentear alguém que também será 
beneficiado com essa leitura. Se necessário, nos procure que poderemos lhe ajudar com mais livros para você presentear alguém. 
 

6. Pais Conectados, Filhos Abençoados: 
A palavra de Deus, por milênios, tem sido a maior fonte de sabedoria e o meio escolhido por Ele para se comunicar conosco. Como 

a Bíblia foi escrita? Como ela chegou até nós? É ela digna de confiança? O que a Bíblia diz sobre ela mesma? O que as escrituras 

têm a dizer sobre o meu passado, presente e futuro? 

Convidamos todos os pais para participarem do nosso grupo de estudos da Bíblia que está sendo dirigido pelo Pastor Gustavo 

Silveira todas as quintas-feiras às 7h15 e as 17h no Colégio Adventista de Indaiatuba. Por gentileza, confirme seu horário através 

do e-mail gustavo.silveira@ucb.org.br. Se esses horários não atendem sua necessidade, entre em contato através do e-mail do 

Pastor para adequarmos um horário que lhe possibilite participar. 
 

Lembramos que o curso é gratuito e aberto a todos, inclusive amigos, parentes, vizinhos, etc. Este grupo tem como objetivo estudar 

e aprender a entender a Palavra de Deus, lembrando que o nosso compromisso não é falar de religião em respeito à diversidade 

que temos em nosso Colégio. Nosso primeiro encontro já aconteceu, e foi uma benção. Se você não pode comparecer, venha no 

próximo, será um grande prazer recebê-los! 
 

7. Uniforme: 
Relembramos que o uso do uniforme é obrigatório: calça/bermuda, camiseta e Blusão. Temos percebido que alguns alunos ainda 
estão sem o uniforme completo.  
O tênis fica a critério da família, contudo, cuidado com os tênis de rodinha, eles oferecem grande risco para nossas crianças. Por 

motivos de segurança não aceitaremos alunos de sandálias, chinelos, tênis com rodinha ou “crocs”. 

Informamos que não serão permitidos uniformes descaracterizados ou customizados. Ex: barra da calça aberta ou cortada, ausência 
da faixa lateral, com o bordado desfeito, camiseta curta (barriga exposta), etc.  
É importante que o nome do aluno esteja bordado no uniforme, ou escrito com caneta de tecido (tipo Acrilex), na parte interna da 
blusa de frio. O Colégio não se responsabilizará por perdas ou extravios.  
Os alunos que ainda não providenciaram a compra, deverão fazê-la com urgência. Cada ausência de uniforme, gerará uma 
ocorrência disciplinar. 
 

8. Atendimento ao público:  
 

Secretaria  

Tesouraria 
 

Orientação Educacional/ Coordenação Pedagógica - Ed. Infantil e Fundamental I 7h30 às 17h 

Coordenação Pedagógica/ Orientação Educacional - Fundamental II  

 

Para melhor atendê-los, solicitamos o agendamento prévio de horário, com o setor desejado. 

Segue abaixo, e-mail do Corpo Administrativo do Colégio e Setores, para um possível contato. 

 

mailto:gustavo.silveira@ucb.org.br


 
 

 

NOME FUNÇÃO E-MAIL 

Daniel Dantas Diretor Escolar indaiatuba.dir@ucb.org.br 

Joel Claudino Administrador Financeiro indaiatuba.tes@ucb.org.br 

Katia Lagini Coordenadora/Orientadora - Ed. Infantil ao Fundamental I  indaiatuba.sup@ucb.org.br 

Jael Aguilar  Orientadora Educacional - Fundamental I Indaiatuba.ori1@ucb.org.br 

Beatriz Ferrari Coordenadora Pedagógica/Orientadora - Fundamental II  indaiatuba.sup2@ucb.org.br 

Paula Ferrari  Secretária Escolar indaiatuba.sec@ucb.org.br 

Michelle Rozzin Setor de Recepção  indaiatuba.rcp@ucb.org.br 

Junior Ferrari Setor de Coordenação Disciplinar  Indaiatuba.disc@ucb.org.br 

Alan Lacet Setor de Informática - TE indaiatuba.inf@ucb.org.br 
 

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE INDAIATUBA, UM COLÉGIO SEMPRE A SUA DISPOSIÇÃO!!! 

Nunca leve dúvidas para casa. Estamos a sua disposição para esclarecer qualquer ponto duvidoso. Portanto, fale conosco!  

Somos extremamente gratos e muito honrados, por você confiar a nós: Colégio Adventista de Indaiatuba, o processo educacional 

de seu (sua) filho (a). Isso nos motiva a fazer uma Educação que vai Além do Ensino! 

 

Desejamos a todos um excelente final de semana e sucesso na que se aproxima! 

 

Daniel Dantas  

Diretor Escolar 

E Equipe Administrativa do CAInd 2019 
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