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Corpo diretivo 

Colégio Adventista de Uberlândia I CAU

- DIREÇÃO
   Carlos César Figueiredo Junior 
   carlos.junior@adventistas.org

- DIREÇÃO FINANCEIRA
   Luciano Magalhães da Silva 
  luciano.magalhaes@adventistas.org

- COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL I (SOP)
   Izabela Martins Neves de Oliveira Pereira
   cau.coordenacao01@adventistas.org

- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL I (SOE)
   Patrícia Deucher Nunes
   cau.orientacao01@adventistas.org

- COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ENS. FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO (SOP)
   Estela Rodrigues Figueiredo 
   cau.coordenacao@adventistas.org

- ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL ENS. FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO (SOE)
   Tânia Sousa 
   cau.orientacao@adventistas.org

- COORDENAÇÃO DISCIPLINAR
   Hellem Cássia Camargo Barcelos
   cau.disciplina@adventistas.org

- SECRETÁRIA
   Aléxia Miranda Reis 
   colegio.uberlandia@adventistas.org

- PASTOR ESCOLAR
   Thales Vieira  
   thales.vieira@adventistas.org

- T.I
   Hugo Reziel Prado Barcelos  
   informatica.cau@adventistas.org
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Palavras do Diretor

Manual da Família 2022

Carlos César Figueiredo Junior
- Diretor

Prezados pais e/ou responsáveis,

  Para nós, do Colégio Adventista de Uberlândia (CAU), é um privilégio participarmos de momentos tão 
especiais na vida escolar de seu filho, idealizando sempre pela formação de indivíduos críticos, 
criativos, conscientes e aptos a intervir e contribuir para o desenvolvimento de nossa sociedade, 
com princípios baseados através das Sagradas Escrituras.

“A maior necessidade do mundo é a de homens – homens que se não comprem nem se vendam;
homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos; homens que não temam chamar o homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos; homens que não temam chamar o 
pecado pelo seu nome exato; homens, cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao 
polo; homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus”. – Educação, 57

Querido estudante,
  Nossa maior satisfação é o seu sucesso. Que neste ano letivo de 2022 continuemos a oferecer-lhes
um ambiente acolhedor, uma equipe de professores capacitados, apoio pedagógico (SOP) e Serviço 
de Orientação Educacional (SOE) para desenvolver ainda mais sua capacidade e potencial para
alcançar os resultados pretendidos. A parceria com sua família é de extrema importância para alcançar os resultados pretendidos. A parceria com sua família é de extrema importância para 
solidificar e ser o apoio necessário para sua trajetória e cercá-lo de amor, amizade, segurança e, 
principalmente, princípios ético-cristãos. Acreditamos em seu potencial, você é capaz e pertence a 
um universo de vencedores, pois Cristo lhe garantiu isso! - Romanos 8:37. 
  Seja Bem-Vindo! Agradecemos o privilégio de tê-lo como integrante da Família CAU.
  É fundamental que esse documento seja consultado sempre que necessário, a fim de aprimorar a 
ação educativa e a socialização das partes envolvidas no processo educativo: Escola x Família x Aluno.
  Forte abraço!  Forte abraço!
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Palavras do Financeiro

Luciano Magalhães da Silva
-  Diretor Financeiro CAU

Estimados pais.

De início, nosso muito obrigado por terem escolhido a Educação Adventista para a formação acadêmica 
do(s) seu(s) filho(as). Nosso modelo de educação vai “Muito Além do Ensino”.

Saiba(m) que o Departamento Financeiro do colégio continuará sendo o parceiro de sempre. Visando 
agilizar e aprimorar nosso sistema financeiro, pedimos a gentileza e a atenção dos(as) senhores(as) para
 as orientações importantes a seguir.

1- Os boletos de mensalidade escolar deverão ser pagos diretamente no seu banco, por meio de débito1- Os boletos de mensalidade escolar deverão ser pagos diretamente no seu banco, por meio de débito
automático, caixas e terminais eletrônicos ou aplicativos de smartphone. 
2- Para acessar os boletos basta clicar no link hּמps://ea.portalfinanceiro.org/ e preencher com as 
informações do responsável financeiro pelo aluno.
3- Se, por algum motivo, não for possível o pagamento do boleto pelos meios acima mencionados, favor 
entrar em contato imediatamente com o Colégio, em horário comercial, através do número (34)3216-2088 / 
(34)99136-0185. Fora desse horário, queira por gentileza enviar mensagem no mesmo dia relatando o 
motivo do não pagamento para o WhatsApp do financeiro, (34)99136-0185.motivo do não pagamento para o WhatsApp do financeiro, (34)99136-0185.
4- Em casos extremos, os depósitos e transferências bancárias para a conta da instituição só deverão ser 
utilizados caso o boleto de pagamento apresentar algum problema que inviabilize o seu pagamento. Todavia, 
nesse caso, o ideal é que antes de efetuar qualquer depósito ou transferência bancária, o nosso 
Departamento Financeiro seja consultado.
5- A data pactuada para o pagamento da mensalidade escolar é o dia 10 de cada mês. Ainda não dispomos
 de data alternativa. 
6- Fique atento aos descontos concedidos pela Instituição a título de antecipação de pagamento - até o6- Fique atento aos descontos concedidos pela Instituição a título de antecipação de pagamento - até o
último dia do mês anterior ao vencimento - e, de pontualidade até a data de vencimento - dia 10 de cada 
mês. São descontos especiais que valem a pena serem utilizados!
7- Os extratos para fins de Declaração Anual de Imposto de Renda deverão ser solicitados ao Departamento 
Financeiro. Serão enviados por e-mail ou WhatsApp.
8- É imprescindível que os dados cadastrais dos alunos e seus responsáveis estejam sempre atualizados. Se 
alguma mudança ocorrer - endereço, número de telefone, responsável financeiro etc. – procure pessoalmente
a Secretária do Colégio.a Secretária do Colégio.
9- Boletos de mensalidade com atraso de até 90 dias deverão ser pagos diretamente no Departamento 
Financeiro do Colégio. Decorrido o prazo de 90 dias, deverão ser pagos diretamente a Sudeste Cobranças. 
O telefone de contato é: (35) 3829-3765.

Nossos canais de comunicação estarão sempre disponíveis e prontos a atendê-lo(s).

Atenciosamente

Colégio Adventista de Uberlândia I CAU









 Espera-se
• Dos educandos: Art. 240
1- Uma contribuição efetiva, em sua esfera de atuação, para o prestígio da 
unidade escolar;
2- O comparecimento pontual e de forma participativa às atividades que lhe 
forem pertinentes, inclusive ocupando na sala o lugar que lhe for designado;
3- A obediência às normas estabelecidas pela Ética Escolar Discente e demais 3- A obediência às normas estabelecidas pela Ética Escolar Discente e demais 
regulamentos da unidade escola e/ou determinações superiores;
4- Um comportamento social adequado, tratando os funcionários da unidade 
escolar, os colegas, visitantes e autoridades, com civilidade e respeito;
5- O porte da identidade escolar quando expedida pela unidade, e sua exibição 
quando lhe for exigido;
6- A cooperação para a boa conservação dos móveis, equipamentos e material 
escolar do estabelecimento, concorrendo para manutenção de asseio do edifício escolar do estabelecimento, concorrendo para manutenção de asseio do edifício 
e de suas dependências;
7- A observância de rigorosa honestidade na execução de quaisquer provas ou 
trabalhos escolares;
8- A submissão à aprovação dos professores ou membros da administração da 
unidade escolar, nas realizações de atividades de iniciativa pessoal ou de grupos, 
a efetivarem-se no âmbito dela;
9- Um comportamento adequado que fortaleça o espírito patriótico e a 9- Um comportamento adequado que fortaleça o espírito patriótico e a 
responsabilidade democrática, inclusive comparecendo às comemorações cívicas 
e solenidades;
10- Uso do uniforme completo, mesmo fora do seu período de aula, em qualquer 
atividade escolar, com o necessário asseio pessoal. O uniforme é composto de: 
camiseta, agasalho (inverno) calça de abrigo, tênis de cores neutras (a critério da 
direção da unidade escolar);
11- Que possuam o material exigido, trazendo-o às atividades escolares em 11- Que possuam o material exigido, trazendo-o às atividades escolares em 
perfeita ordem, responsabilizando pela guarda e cuidado de todos os seus 
pertences (A Unidade Escolar não se responsabiliza por danos e perdas de 
qualquer objeto pertencente ao aluno);
12- A indenização do prejuízo, por si ou responsável se menor, quando produzir 
dano material ao estabelecimento ou a objetos de propriedade dos colegas e 
funcionários;
13- A entrega de comunicados e documentos enviados pela unidade escolar, aos 13- A entrega de comunicados e documentos enviados pela unidade escolar, aos 
pais ou responsáveis legais;
14- Cumprir o Código de Ética da Unidade Escolar, mesmo em atividade 
extraclasse;
15- Participar das aulas extraclasse. 

Continuação: Normas de convivência
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• Dever dos pais ou responsáveis
1- Dar informações precisas e completas sobre o aluno por ocasião de sua matrícula;
2- Responsabilidade solidária pelos atos praticados pelo aluno menor matriculado, em 
quaisquer dos cursos da Unidade Escolar;
3- Que observem e acompanhem o desenvolvimento do filho(a) no ambiente doméstico 
da filosofia educacional seguida pela unidade, comunicando à administração da unidades 
qualquer anomalia detectada;qualquer anomalia detectada;
4- O apoio às medidas disciplinares tomadas pela unidade permitindo que o aluno sofra 
as conseqüências de suas infrações;
5- A não realização das tarefas que cabem ao aluno, bem como, impedindo que outros as 
façam. 
São Inaceitáveis: Art. 245
1- A entrada ou saída de classes sem justificativa e permissão do professor, bem como 
adentrar a unidade e dela ausentar-se sem a permissão da Administração;adentrar a unidade e dela ausentar-se sem a permissão da Administração;
2- A ocupação, durante as aulas, com quaisquer outras atividades estranhas a elas;
3- Promover sem a autorização da direção: festas, rifas, coletas, vendas, propagandas 
de eventos, excursões, dentro ou fora da Unidade Escolar;
4- A formação de grupos ou promoção de algazarras, vaias e distúrbios nas salas de 
aulas, outras dependências, ou imediações do estabelecimento como: aplicação de 
trotes que trazem perturbação e desordem natural do funcionamento da instituição 
escolar;escolar;
5- A participação em movimentos de indisciplina coletiva, impedindo a entrada de 
colegas na sala de aula, ou na incitação à ausência coletiva;
6- O uso e porte de armas, estiletes, objetos pontiagudos e cortantes, livros e revistas 
considerados imorais e subversivos, bem como, material que represente perigo para sua 
saúde, segurança, integridade física e moral sua ou de outrem;
7- A disseminação de idéias subversivas ou contrárias aos ideais e princípios religiosos 
da unidade escolar;da unidade escolar;
8- O uso de fumo, bebida alcoólica ou narcótico, bem como, a prática de qualquer 
atividade viciosa nas dependências da mesma;
9- Uso de piercing (não pode nem com Band-Aid e/ou esparadrapo), brincos, colares, 
anéis, pulseiras, esmaltes (apenas cores neutras), bonés, tatuagens expostas ou objetos 
semelhantes;
10- A descaracterização do uniforme (golas rasgadas, calças cortadas, sem a faixa 
de identificação, com barras desfeitas ou abertas, etc.);de identificação, com barras desfeitas ou abertas, etc.);
11- Utilização de celular em sala de aula, atividades extraclasse, ou mesmo ausentar-se 
dos locais citados para atendê-lo;
12- Cabelos com cortes, comprimentos, cores e penteados extravagantes (alunos e alunas) 
de acordo com os critérios estabelecidos pela unidade escolar;
13- As manifestações ofensivas, físicas ou verbais, a pessoas e/ou instituições, nas 
dependências ou imediações da unidade escolar;
14- Namorar, “ficar”, manter contato físico, sensuais, dentro da Unidade Escolar, ou 14- Namorar, “ficar”, manter contato físico, sensuais, dentro da Unidade Escolar, ou 
mesmo nas imediações de acordo com os critérios estabelecidos pela unidade escolar;
15-  A prática de atos ofensivos à moral e bons costumes, palavras de baixo calão, gestos 
obscenos, apelidos, desenhos, inscrições, etc., nas dependências ou nas imediações da 
Unidade Escolar e/ou enquanto uniformizado;
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CONSERVAÇÃO DA ESCOLA

Será Considerada Falta Grave: Art. 246
1- Desrespeito às autoridades escolares;
2- A produção de danos à propriedade alheia ou destruição/danos de patrimônio 
escolar;
3- A inscrição de desenhos ou palavras que firam a moral e aos bons costumes;
4- Incitamento de atos de rebeldia ou participações neles;
5- Qualquer violência pessoal (agressão física);5- Qualquer violência pessoal (agressão física);
6- Prática de ação viciosa;
7- Faltar as aulas sem justificativa.
Serão Aplicadas Sanções: Art. 250
Ao aluno, pelo não cumprimento dos seus deveres e pelas faltas cometidas, graduadas 
segundo a sua gravidade, na seguinte ordem:
1- Admoestação verbal e repreensão pelo professor em sala de aula e, fora dela, por 
qualquer professor ou funcionário que tomar conhecimento da falta;qualquer professor ou funcionário que tomar conhecimento da falta;
2- Retirada da sala de aula pelo professor e encaminhamento à Administração da 
unidade escolar, sendo julgada até o momento da interrupção, quando esta ocorrer 
durante a realização de avaliação;
3- Repreensão particular, oral ou escrita pelo Administrador Escolar;
4- Suspensão de algumas ou de todas as atividades escolares, pelo prazo máximo de três 
dias, pelo Administrador, não tendo direito às reposições das atividades avaliativas 
perdidas em decorrências da penalidade;perdidas em decorrências da penalidade;
5- Emissão compulsória da transferência, por voto de conselho de classe, quanto houver 
falta grave ou incompatibilidade disciplinar;
6- Anulação de ato escolar, pelo professor, nos casos em que o aluno recorrer a meios 
fraudulentos da realização das provas ou avaliações.
As sanções eventualmente aplicadas não isentam os infratores da ação da Justiça Pública, 
quando couber.

Estudar em um ambiente limpo, saudável e em ordem é, acima de tudo, agradável a 
todos. Por esse motivo, consideramos ser obrigação do aluno manter o ambiente 
escolar organizado. Se o aluno causar qualquer dano material ao estabelecimento 
ou a objetos de propriedades de colegas, funcionários ou professores, terá de 
indenizá-los pelo prejuízo.

Continuação: Normas de convivência
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Entrando em vigor em 2022, o Novo Ensino Médio da Educação Adventista apresenta uma nova 
arquitetura, que permite ao aluno fazer escolhas tendo em vista o seu futuro profissional. 
Em aulas dinâmicas e práticas, usando materiais impressos e recursos tecnológicos, as quatro 
grandes áreas de conhecimento serão contempladas tanto na formação geral como nos itinerários 
formativos, e também em disciplinas eletivas, sempre com foco na construção do projeto de vida de 
cada aluno.
Todos os alunos cursarão juntos os componentes curriculares da Formação Geral Básica, dentre eles Todos os alunos cursarão juntos os componentes curriculares da Formação Geral Básica, dentre eles 
Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática, Biologia, Física, 
Química, Geografia, História, Filosofia e Sociologia, distribuídos em um total de 1800h ao longo dos
três anos.  A grande vantagem é que oferecemos itinerários formativos integrados nos dois 
itinerários ofertados, há um percurso comum, que engloba componentes curriculares das áreas de 
Linguagens, códigos e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias – como Projeto de Vida, 
Cultura Geral, Ensino Religioso, Argumentação em língua inglesa e língua portuguesa, Artes, cultura e 
desportos, Investigação Matemática e Oficina de números. desportos, Investigação Matemática e Oficina de números. 
Na rede adventista, os alunos deverão escolher entre duas opções que compõem a parte flexível do 
itinerário formativo - Ciências da Natureza e suas tecnologias, onde poderão se aprofundar em 
biologia, física e química, OU o percurso flexível de Ciências Humanas e suas tecnologias, com 
aprofundamento em História, Geografia e Debates Contemporâneos, filosóficos ou sociológicos, e 
ainda, há a possibilidade de cursar os dois itinerários (em semestres diferentes) – o resultado disso 
é que nossos alunos estarão mais preparados para os vestibulares e para a vida! 
A educação adventista acredita que traçar um projeto de vida é uma excelente oportunidade de A educação adventista acredita que traçar um projeto de vida é uma excelente oportunidade de 
aperfeiçoamento do ser humano, com o compromisso ético de ser um cidadão que faz a diferença 
na sociedade. Esta é a nossa missão há 125 anos: ir muito além do ensino, e estamos preparados 
para essa nova etapa! Seja bem-vindo ao Novo Ensino Médio da Educação Adventista!
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Reunião de pais
Ao longo do ano ocorrem as reuniões de pais com professores para que seja exposto o 
rendimento escolar de cada aluno. Caso haja necessidades de atendimento individual, 
este deverá ser previamente agendado com a Orientação Educacional. É de nosso grande 
interesse atendê-los e ouvirmos os senhores, para que possamos aperfeiçoar 
continuamente o nosso trabalho. 

O calendário pode sofrer alterações.

USEB - MMO -  CAU INFORMATICA
Riscado
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Procedimentos em caso de doença
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS DEVIDO AO COVID:

Disponibilizaremos na Porta de entrada do Colégio um tapete sanitizante do tipo capacho de 
fibra com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes. 

-É aconselhado aos alunos, utilizarem tênis; 

-Serão realizadas limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula, cozinhas e demais 
espaços da escola (classes, cadeiras, mesas, teclados, mouse, aparelhos, corrimões e 
equipamentos de educação física) após o uso e nos dois turnos;equipamentos de educação física) após o uso e nos dois turnos;

-Os alunos devem portar um kit de proteção individual contendo:  garrafa de água, frasco com 
álcool gel, máscara reserva para trocar após o recreio. 
                        
-Estudantes com RESFRIADOS, ALERGIAS E OUTROS SINTOMAS deverão permanecer em casa até 
que os sintomas desapareçam. Em caso de confirmação do COVID-19 o aluno só poderá retornar 
ao colégio apresentando atestado médico de liberação.

-Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão antes das refeições, após tossir, espirrar ou -Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão antes das refeições, após tossir, espirrar ou 
usar o banheiro.

-Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies. Não compartilhar alimentos, 
copos, toalhas e objetos de uso pessoal;

-Recomenda-se a aquisição de álcool em gel (70%), afim de estimular a correta higienização 
das mãos;

-Todos os alunos, professores e colaboradores que ingressarem no Colégio deverão 
obrigatoriamente usar e permancer com a máscara.obrigatoriamente usar e permancer com a máscara.

- Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços (manter distanciamento);

- Recomendamos aos alunos utilizarem recipientes INDIVIDUAIS para o consumo de água, 
evitando o contato direto da boca com as torneiras ter uma garrafinha, pois os bebedouros 
não terão mais as torneiras de pressão. 

- Os alunos que não levarem a sério essas medidas de segurança acima, que são medidas 
importantíssimas para a manutenção da saúde e da vida, serão tidos como infração gravíssima e 
estarão sujeitos às sanções disciplinares previstas no código de ética do colégio.estarão sujeitos às sanções disciplinares previstas no código de ética do colégio.
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