
 

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro? O meu 
socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121:1 

 
  

São Paulo, 28 de janeiro de 2022 
COMUNICADO GERAL 02 

Assunto: Orientações Gerais 
Prezados Pais,  
 
 

1. 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES – 6º ao ENSINO MÉDIO - 30/01 DOMINGO  
 

Convidamos todos os pais dos alunos do 6º ano ao Ensino Médio para participarem deste importante evento. 

Domingo 30/01, no auditório do Colégio.  

Sua presença é fundamental, pois neste dia trataremos como será o trabalho entre professores, alunos e 

família. Atenção para os horários:    8h30 – Ensino Médio 

10h – 7º ao 9º ano 

11h – 6º ano  
 

2. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA   
 

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. LIVROS E MATERIAIS ESCOLARES  

 

➢ Para o bom andamento das aulas, o uso sistemático dos livros didáticos iniciará na segunda semana 
de aulas, dia 31/01. Contamos com a colaboração de todos para que providenciem o mais rápido 
possível a fim de que o (a) aluno (a) possa acompanhar devidamente as aulas desde o início. 
➢ Devem fazer parte do material escolar garrafinha de água e máscaras.  
➢ Não utilizar livros usados.  
 

4. 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. 

 
 
 

5. CANTINA 
 

Os produtos comercializados pela cantina escolar seguem as prerrogativas da lei da merenda escolar 
saudável. Não há frituras, alimentos com excessivo teor de açúcar e refrigerantes, entre outros lanches. 
Os lanches podem ser adquiridos pelos estudantes no horário de recreio ou trazer de casa, as famílias 
também podem comprar de forma antecipada através do crédito na carteirinha escolar (assim que 
estiver pronta enviaremos), realizado na tesouraria ou com dinheiro direto no caixa da cantina. NÃO 
TRABALHAMOS COM OUTRA FORMA DE COMPRA. NÃO ESQUEÇA O LANCHE/DINHEIRO DO SEU 
FILHO. 

 
 

6. COMUNICAÇÃO  
 

Estamos trabalhando para que tenhamos uma boa comunicação entre o Colégio, pais e alunos. Lembre-
se, nosso Colégio está sempre de portas abertas para recebê-los, se tiverem dúvidas, sugestões ou 
reclamações nos procurem. 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 os meios de mantermos a família informada sobre os acontecimentos importantes 
da escola e passar instruções gerais.  
Os comunicados são enviados por e-mail e no Portal E-class , se você não tem cadastro,  no dia da reunião 
de pais  daremos um suporte para criar o login e senha, os pais de alunos veteranos, não há a 
necessidade de novo acesso, pois permanece o mesmo do ano anterior, em caso de dúvidas entre em 
contato com o nosso T.I via e-mail: willy.volney@ucb.org.br  telefone/WhatsApp 2344-2399. 

 
 
 
 

Atenciosamente,  
Profa. Gildete Hereida 

Diretora Geral 
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