
 

  
 

 

 

COMUNICADO GERAL 
São Paulo, 08 de abril de 2021.                                                                   

Assunto: Orientações Gerais                                                                                    

   Prezados Pais,  

 

 

01. AULAS PRESENCIAIS E ON-LINE 
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.  
A Prefeitura de São Paulo adiou a volta às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de 5 para 12 de abril. A decisão está 
no decreto 60.158/21, publicado no Diário Oficial, quinta-feira, 1º, no qual é ressaltado que ela pode ser prorrogada no caso de 
prolongamento da fase emergencial no Estado, a depender do agravamento da pandemia da covid-19. Estamos aguardando 
autorização dos orgãos governamentais para a volta às aulas hibridas (presenciais e on-line) até 11/04 enviaremos maiores 
informações. 
 
02. GRAVAÇÕES DAS AULAS DO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO 
Com a inserção total da tecnologia em nosso ambiente e rotina escolar, a facilidade de poder contar com a gravação das aulas 
tem colaborado muito para a continuação dos conteúdos assimilados pelos alunos. 
Aqueles que por algum motivo (consultas médicas, exames, falha na internet etc.) não conseguem participar das aulas síncronas, 
têm a oportunidade de assistir a essa aula em um outro momento, dando assim, sequência à linha de raciocínio e aprendizagem 
dos conteúdos. 
Para agilizar a disponibilidade dessas gravações, elas agora deverão ser solicitadas diretamente ao SOP, via e-mail ou telefone. 
O responsável, ou o próprio aluno podem fazer a solicitação, com justificativa, para receber o link de gravação. 
Abaixo segue o passo a passo: 
1 – Entre em contato com o SOP pelo e-mail: karina.alves@ucb.org.br ou telefone: 11. 2348-2545 (Coordenação Pedagógica); 
2 – Informe a disciplina e dia da aula que deseja; 
3 – Apresente justificativa (consultas médicas, exames, falha na internet etc.); 
4 – Receba o link de gravação no e-mail ou WhatsApp informado no momento da solicitação. 
 
03. DEVOLUÇÃO DAS AVALIAÇÕES-P2 DO 1°BIMESTRE DO 1° AO 3° ANO. 
• Devolução avaliações – solicitamos que sejam 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. vivine.ramos@ucb.org.br Pedimos que os arquivos estejam legíveis e com qualidade satisfatória. 
 
 
04. SIMULADO ENEM INTERATIVO DO ENSINO MÉDIO. 
Na próxima semana, os alunos do Ensino Médio participarão do Simulado ENEM INTERATIVO. 
As provas serão aplicadas por área de conhecimento, seguindo as datas: 
 
1º ano – dia 13/04 durante o período de aulas. 
 
2º e 3º anos:  
13/04 – Linguagens, Ciências Humanas e Redação: durante o período de aulas. 
14/04 – Ciências da Natureza e Matemática: durante o período de aulas. 
 
A atribuição de nota desta atividade será informada posteriormente aos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 

COLÉGIO ADVENTISTA DE INTERLAGOS 

“Confia ao SENHOR as tuas obras, e os teus 

desígnios serão estabelecidos”. Provérbios 16.3 
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 05. BRINDE MATRÍCULAS 
Agradecemos a todos os Pais que já responderam o link. Solicitamos aos que ainda não responderam que preencham com 
urgência para que possamoss entregar os brindes o mais breve possível. 
  

      BRINDE DE MATRÍCULA 2021! 
 
Camiseta do uniforme (para rematrícula até 25/10/2020): 
Para vocês, alunos veteranos, que efetuaram a sua rematrícula, é muitooo 
importante falar sobre o brinde que será muito bem-vindo: uma camiseta do 
uniforme. Quer saber como retirá-la? Clique no link abaixo e siga os passos. 

          Link (Uniforme):  https://bit.ly/BrindeMatricula2021 
 
 

#EducaçãoAdventista             
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
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Agradecemos imensamente a atenção dos senhores.  
Equipe Administrativa CADI 
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