“O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra” Salmos 121:2

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022
COMUNICADO GERAL 03
Assunto: Orientações Gerais
Prezados Pais,
Temos observado as situações de saídas do colégio, para melhorar o atendimento, faremos algumas
mudanças a partir de segunda-feira 07/02.
1. SAÍDAS E ENTRADAS

PORTÃO 01 – Ed. Infantil – Entrada alunos do Maternal ao 5º ano. Saída alunos do Maternal ao 1º
ano manhã e tarde.

PORTÃO 02 – Próximo a Secretaria – Entrada dos alunos do 6º ao EM na entrada do período da
manhã. Saída dos alunos do 2º ao 5º ano manhã e tarde

PORTÃO 03 – Estacionamento – Entrada e saída dos alunos do 6º ao EM no período do meio-dia e
a tarde.

PORTÃO 04 – Transporte Escolar
2. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA
Pedimos a atenção para os horários de saídas e entradas, principalmente na sexta-feira no período da tarde.

CURSO

TURNO MANHÃ

TURNO TARDE
(segunda a quinta)

TURNO TARDE
(sexta-feira)

EDUCAÇÃO INFANTIL

7h às 11h30

12h45 às 17h10

12h45 às 16h30

1º AO 5º ANO

7h às 11h40

12h45 às 17h20

12h45 às 16h40

6º AO 9º ANO

7h às 11h50

12h45 às 17h35

12h45 às 17h

ENSINO MÉDIO

7h às 12h35

12h às 17h35

12h às 17h

3. ESTACIONAMENTO – EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNO
Estamos trabalhando muito para oferecer um espaço adequado a todos. Lembre-se que todos nós
somos educadores e que estamos ensinando e formando homens e mulheres do amanhã! “Há sempre
alguém nos observando...!”
Por isso, precisamos contar com a sua atenção e compreensão:

1. Não parem em fila dupla; sigam o corredor com os cones para deixar seus filhos, não desçam do
carro, um monitor irá ajudar.
2. Sejam breve no embarque e desembarque de alunos;
3. Não façam manobras (retorno) na frente do Colégio;
4. Tenham cuidado com os pedestres que atravessam a rua;
5. Não joguem lixo (papéis de bala, pipoca, copos descartáveis, geladinho, salgadinho, etc.) pela janela
do carro;
6. Pratiquem a cortesia nos momentos mais difíceis, evitando contendas e constrangimentos.
7. Tenham paciência com os nossos funcionários, estamos em fase de readaptação com a volta total
dos alunos, estamos nos esforçando para fazer o melhor atendimento.
4. MUDANÇAS
Com o crescimento do número de alunos em nosso colégio, fizemos algumas mudanças para melhor
atendê-los:
• Coordenadora Pedagógica do Maternal ao 5º ano - Prof.ª Denise, e-mail: denise.santos@ucb.org.br
• Orientadora Educacional do Maternal ao 1º ano - Prof.ª Olinda, e-mail: olinda.modro@ucb.org.br
• Orientadora Educacional do 2º ao 5 ano - Prof.ª Suzana, e-mail suzana.freitas@ucb.org.br
Continuamos atendendo pelo whatsApp 2344-2399.

Atenciosamente,
Profa. Gildete Hereida
Diretora Geral

