
 

  
 

 

 

COMUNICADO GERAL 
São Paulo, 23 de março de 2021.                                                                   

Assunto: Orientações Gerais                                                                                    

   Prezados Pais,  

 

01. FASE EMERGENCIAL - ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 
Estamos trabalhando constantemente para adaptar o nosso calendário de acordo com os decretos governamentais e não causar prejuízo 
acadêmico aos alunos. Nosso interesse é o bem-estar físico, mental e social de toda a comunidade escolar.  
Em obediência ao DECRETO Nº 60.131, DE 18 DE MARÇO DE 2021 que antecipa os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra 
do ano de 2021 e os feriados do Aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2022, para os dias 26 
a 31 de março e 1º de abril de 2021, as unidades da Rede Adventista de Educação da região central da capital paulista, seguirão a 
determinação governamental. Portanto, entre os dias 26 de março e 2 de abril, não teremos atividades escolares. 
 Nos dias 3 de junho 2021/22, 20 de novembro 2021/22 e 25 de janeiro 2022, nossa rotina escolar ocorrerá normalmente.  
 
Informamos ainda, que as aulas dos dias 22/03 a 25/03 continuarão acontecendo normalmente seguindo o roteiro de estudo já disponível 
no E-class. 
 
02. DRIVE DE PÁSCOA 
A Páscoa simboliza o amor e sacrifício de Cristo por nós, dando nos a possibilidade de vida, e vida em abundância! (João 10:10). Neste 
momento de tanta luta, desespero e tristeza é tempo de relembrar o cuidado e amor do autor da vida e renovarmos nEle nossa esperança! 
O Cadi preparou para os nossos alunos uma lembrança que reafirma o verdadeiro significado da páscoa, venha retira-la no DRIVE-THRU dia 
05/04/2021 das 7h30 às 16h30. 
 
03. SEMANA DE AVALIAÇÃO-P2 DO 1°BIMESTRE DO 1° AO 5° ANO. 
Para facilitar a logística e garantir a efetiva aplicação delas, seguem abaixo alguns pontos importantes: 
Semana de avaliação: 06/04/2021 – 12/04/2021  
Semana de recuperação: 14/04/2021 – 19/04/2021 
 
Disponibilidade das avaliações: 
 
1°, 2° e 3° anos – Avaliação impressa 
• A escola disponibilizará as atividades impressas. Os responsáveis deverão retirar o envelope no Colégio, dia 05/04 das 07h30 às 16h30                       
(a entrega será estilo drive-thru).  
• No caso de impossibilidade na retirada do envelope, os responsáveis poderão solicitar no dia 05/04 (horário comercial) o arquivo das 
Avaliações em PDF, por e-mail: viviane.ramos@ucb.org.br  ou rosangela.lopes@ucb.org.br. Imprimir as atividades e deixá-las prontas para 
realização a partir de 06/04/2021. 
• Devolução avaliações – solicitamos que devolvidas ao Colégio, no dia 13/04, segunda-feira, das 7h30 às 16h30. Para aqueles que não 
puderem entregar o envelope com as avaliações no Colégio, poderão encaminhar os arquivos escaneados no mesmo dia (13/04) por e-
mail. Pedimos que os arquivos estejam legíveis e com qualidade satisfatória. 
 
4° e 5° anos – Avaliações online – no CPB Prova 
• Mesmo login e senha utilizados para acesso ao E-class. 
 
Informações gerais:  
• Realização das avaliações – deverão acontecer durante a aula on-line sob orientação e supervisão da professora regente da turma.  
• Os alunos deverão realizar as atividades sozinhos, de forma idônea e sem consulta, baseando-se apenas nas explicações, atividades 
trabalhadas e aulas de revisão. 
 
As dúvidas poderão ser tiradas on-line, via Zoom, no momento da realização da avaliação. 
 
 
04. SEMANA DE RECUPERAÇÃO E ENTREGAS DE TRABALHOS DO 1° BIMESTRE DO 6° AO 3° ANO DO ENSINO MÉDIO. 
 Data: de 05 a 09/04 – Semana de recuperações e entregas de trabalhos. 
 
Dúvidas:                            
Karina Souza - Coordenadora Pedagógica - karina.alves@ucb.org.br 
Jussilene Souza – Orientadora Educacional - jussilene.souza@ucb.org.br 

“Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, 

nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. 

Não tendes vós muito mais valor do que elas?” (Mateus 6:26) 
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05. ATENDIMENTO PASTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 2348-2545.  Pois estamos migrando 
todos os atendimentos para o número central do Colégio para melhor atendê-los. 
 Lembramos que todos os descontos estão condicionados ao pagamento em dia. 
 
 
 

Segue alguns contatos de pais prestadores de serviços 

                                                       
                                             
 
 
 
Agradecemos imensamente a atenção dos senhores.  
Equipe Administrativa CADI 
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