COMUNICADO GERAL
Itapecerica da Serra, 12 janeiro de 2021.

Nº 01/2020

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.” Provérbios 3:5
Prezados Pais,
O Colégio Adventista de Itapecerica da Serra deseja um feliz ano novo a todos! Louvamos a Deus por mais
um ano que Ele nos concede! Esperamos que todos estejam com saúde e paz, usufruindo as mais ricas bênçãos
dos Céus! Cumprimentamos com imensa alegria a todos os pais, alunos e responsáveis, sejam muito bemvindos em 2021!
Damos as boas-vindas aos novos alunos que nesse ano farão parte da família CAIS em 2021, esperamos que
sejam bem acolhidos e felizes nessa nova etapa. Aos nossos queridos alunos veteranos, agradecemos a
confiança depositada em nós para mais um ano caminharmos juntos em um processo tão importante de
educação e crescimento.
Pedimos a atenção aos itens que seguem abaixo para um bom começo do nosso ano letivo:
Reunião de pais e mestres: 25/01 (segunda-feira), será via ZOOM (abaixo está anexo link e senha)
Convidamos todos os pais para participarem desse importante evento. Queremos apresentar os nossos
professores e funcionários. Nessa oportunidade, enfatizamos a importância da presença dos pais, pois
passaremos também informações importantes para o bom andamento do ano letivo.

•

Turmas: 8h às 9h – Maternal ao 5º Ano (turmas da manhã)

Entrar na reunião Zoom
https://adventistas.zoom.us/j/87656359343
ID da reunião: 876 5635 9343
Senha de acesso: 714045

•

9h30 às 10h30 – Maternal ao 5º Ano (turmas da tarde)

Entrar na reunião Zoom
https://adventistas.zoom.us/j/86967985335
ID da reunião: 869 6798 5335
Senha de acesso: 999684

•

11h ao 12h 6º Ano ao 9º e Ensino Médio (turmas manhã e tarde)

Entrar na reunião Zoom
https://adventistas.zoom.us/j/82482365552
ID da reunião: 824 8236 5552
Senha de acesso: 519535

O retorno das aulas será no dia 26/01/2021 (terça-feira).
As aulas serão retomadas de forma HÍBRIDA (presencial e on-line), segue em anexo, um link para que você nos
indique de qual forma seu(a) filho(a) retornará às aulas, precisamos saber qual o percentual que retornará
presencialmente de cada sala. Lembrando que aos alunos que são do grupo de risco, as aulas serão ministradas
em nossa plataforma digital E-CLASS e ZOOM. Caso tenha alguma sala que ultrapasse o percentual permitido,
faremos rodízio. (informaremos, após o resultado da pesquisa).

*Uso obrigatório de máscara para todas as turmas.
Abaixo segue o link da pesquisa
https://forms.gle/1aroiogP9rJC9CMV6
Livros e Material Escolar: EDUCAÇÃO INFANTIL (Maternal, Pré I e Pré II) e 1º ao 5º ANO: Para evitar
transtornos no 1º dia de aula, pedimos aos pais que tragam antecipadamente todo o Material Escolar devidamente
identificado com etiquetas (nome completo e o ano que vai cursar), acomodados em uma sacola também identificada
com o nome do(a) aluno(a). Receberemos esses materiais nos dias: 20/01 e 21/01(quarta e quinta-feira) e nos dias:
25/01 (segunda-feira) das 8h às 17h, e solicitamos que entreguem no Pátio do Colégio. A maior parte ficará no colégio
e as respectivas professoras farão a separação do material após o início das aulas. Para os alunos que irão ficar de
forma on-line, não precisa trazer os materiais para o colégio.
IMPORTANTE:
HORÁRIO DE SAÍDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL, PRÉ I e PRÉ II): nos três primeiros
dias de aulas (26/01, 27/01 e 28/01) os alunos permanecerão no colégio das 7h às 10h - turno da manhã e turno
da tarde às 12h45 às 15h30, pois estarão em período de adaptação. Os alunos veteranos que já estiverem
adaptados poderão permanecer no colégio no horário habitual.
6º AO 9º ANO E ENSINO MÉDIO: No primeiro dia de aula, os (as) alunos (as) irão diretamente para as suas
respectivas salas de aulas. Nossos Monitores indicarão as salas conforme a necessidade. Para o primeiro dia de
aula, trazer apenas um caderno, caneta, lápis e borracha. Os demais materiais escolares deverão ser trazidos à
medida que os professores solicitarem; o horário das aulas será fixado na sala de aula. Quando houver o horário
definitivo todos receberão impresso para colar na agenda.
Todos os alunos deverão comparecer uniformizados (calça, camiseta e tênis). Por motivo de segurança dos
alunos, não é permitido o uso de tênis com rodinha, sandálias, papetes, crocs, botas, sapatos.
Quadro de horário:
TURMA

TURNO MANHÃ

Educação Infantil
1º ao 5º ano
6º ao 9º Ano
Ensino Médio

7h às 11h30
7h às 11h40
7h às 11h50
1º EMA 7h às 12h35
2ºEM A 7h às 12h35
3ºEM A 7h às 12h35
3ºEM B 7h às 12h35

TURNO TARDE
(Segunda à Quinta)
12h45 às 17h20
12h45 às 17h30
12h45 às 17h35
(1ºEM B) 12h05 às 17h40

TURNO TARDE
(Sexta-feira)
12h45 às 16h40
12h45 às 16h50
12h45 às 17h
(1º EM B)12h05 às 17:10h

Aluguel de armários: (para alunos do 6º ao Ensino Médio) O CAIS disponibiliza armários para aluguel no
período do ano letivo. Os interessados devem procurar a tesouraria para assinar o contrato e retirar a chave
reserva somente mediante o pagamento. Aluguel por 01 ano = R$ 80,00 (oitenta reais) pagamento em dinheiro,
não aceitamos cartões de débito ou crédito para esta finalidade.
Identificação do uniforme escolar: Identifique o blusão de seu(a) filho(a) com nome e sobrenome em local
visível com bordado ou caneta permanente. Bordadeira: Carla - Tel. (11) 96672-7749 (somente whats).
Educação Física Ensino Médio: As aulas de Educação Física para as turmas do Ensino Médio ocorrem no
período oposto das aulas, em um dia específico da semana. Em breve enviaremos um comunicado com todos
os detalhes.
Comunicação Colégio/Pais: Para nós é muito importante que tenhamos uma boa comunicação entre o colégio
e os pais. Lembre-se, nosso colégio está sempre de portas abertas para recebê-los se tiverem dúvidas.
Comunicação e respeito é a base de todo relacionamento, esperamos que sejamos parceiros para que tenhamos
um ano cheio de bênçãos e vitórias. Mantenha sempre seus dados atualizados junto à Secretaria do colégio,
assim, quando precisarmos entrar em contato não teremos dificuldades. Contamos com a colaboração de
todos!
Os comunicados são o meio de mantermos a família informada sobre os acontecimentos importantes do colégio
e passar instruções gerais. Todo mês vocês receberão pelo menos um COMUNICADO GERAL e teremos
também alguns COMUNICADOS ESPECIAIS com informações específicas de algum departamento ou algum
evento especial. Esses comunicados serão enviados por e-mail, e ficarão disponíveis no site do colégio
(cais.educacaoadventista.org.br). Temos também um novo canal de comunicação: WhatsApp (11)4668-6100,
este número será usado somente para receber documentos solicitados pela secretaria caso precisem de
informações de caráter de urgência, ou caso tenham alguma dúvida, ligue diretamente no telefone do colégio
(11)4668-6100.
Transporte Público: Bilhete Bom: Para alunos que residem em São Paulo, solicitar a inclusão do aluno na
EMTU na Secretaria do colégio mediante a seguinte documentação: CPF, RG e Comprovante de Residência
(São Paulo). Após liberação do colégio, o responsável deverá entrar no site para anexar os documentos e
imprimir o boleto para pagamento no site www.emtu.sp.gov.br/passe .
Bilhete Itacard: Para alunos que residem em Itapecerica da Serra
Endereço: Avenida Dona Anila,191 – Olaria - Itapecerica da Serra - CEP:06859-000 Telefone:(11) 4165-2199
Documentos Necessários:
• Declaração de Escolaridade/2021 (solicitar na Secretaria do colégio)
• RG (do aluno (a)
• CPF (do aluno (a)
• Comprovante de residência (no nome dos responsáveis)
• Foto 1º via (feito no local)
• Emissão da carteirinha é feita na hora
• Taxa: R$:10,00
• Horário de funcionamento de segunda à sexta das 8h00 às 17h00 (não fecha para almoço)
Venda de Material e Uniforme: Faça a encomenda do material escolar e uniforme aqui em nossa biblioteca.
Autorização de saída 2021: Neste primeiro momento, só envie a autorização anexa preenchida e assinada, se o
aluno retornar para o colégio de forma presencial conforme pesquisa enviada.

Para melhor organização e controle de saída de alunos, solicitamos aos pais ou responsáveis que
preencham a autorização anexa, assinalando (sozinho, transporte escolar, com familiares) e envie
para o e-mail recepcao.cais@ucb.org.br evitando assim maiores transtornos no momento da saída
dos alunos. Contamos com o costumeiro apoio de vocês!

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE ALUNOS
Eu, ________________________________________________________________________________,
RG.

_______________________________________,

responsável

legal

do

aluno

(a)

______________________________________________________do ________ ano, autorizo para que
saia da Colégio Adventista de Itapecerica da Serra.
(
(
(
(
(

) Sozinho, todos os dias após o término das aulas
) Sozinho, somente após o final das aulas de atividades extraclasse (horário inverso Ensino Médio)
) Com o transportador Escolar(nome): _________________________________________
) Outros (nome): ___________________________________________________________
) Sempre aguardar o responsável legal pai e mãe.

Data: _____ / _____ / 2021.

________________________________
Assinatura do responsável.

Obrigado por sua confiança!
E continuamos, sempre, pedindo a Deus que seja nosso principal conselheiro em tempos tão
incertos e que continue cuidando da sua família.

Atenciosamente,

