
 

  
 

 

 

COMUNICADO GERAL 
São Paulo, 22 de abril de 2021.                                                                   

Assunto: Orientações Gerais                                                                                    

   Prezados Pais,  

 

01. RECUPERAÇÃO PARALELA DO 6° ANO AO 3° ENSINO MÉDIO 

Comunicamos o envio da Convocação da Recuperação Paralela através do e-mail dos responsáveis. Pedimos atenção às datas 

pois, as aulas acontecerão de forma híbrida quinzenalmente. 

Início em 26/04: 6°A, B e C, 8°A e B, 1°A e B e 3°A 

Início em 03/05: 7°A, B e C, 9°A, B e C, 2° A e B 

 

Não havendo possibilidade de participação, solicitamos a justificativa. 
 

02. REUNIÃO DE PAIS E MESTRES - ALUNOS DO MATERNAL AO 5° ANO  

28.04.2021 - 19h Reunião Geral, todas as turmas Maternal ao 5.o ano, com equipe ADM 

 

29.04.2021 – Reunião por turmas, com a Professora - NESTE DIA AULA SOMENTE ON-LINE (não haverá aula prsencial) 

Reunião no mesmo link da aula, acesso pelo E-class.  

 

Manhã  

7h00-9h45 - Aula on-line  

10h00-10h30 - Reunião Geral por turma 

10h30-11h30- Agendamentos com a professora 

 

Tarde 

12h45-15h30 - Aula on-line  

15h45-16h15 - Reunião Geral por turma 

16h15-17h15 – Agendamentos com a professora 

 
03. 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 pelo WhatsApp (11) 2348-2545.  Pois estamos migrando todos os atendimentos para o 

número central do Colégio para melhor atendê-los. 

Novidade! Agora você pode usar o cartão de credito para pagar mensalidade escolar pelo portal e cadastrar o cartão como forma de 

pagamento.  Mais facilidade pra você! Confira no link: https://www.instagram.com/reel/CNcnBcWhxyq/?igshid=1tdbgzf5rg8s2 

 

Lembramos que todos os descontos estão condicionados ao pagamento em dia. cláusula 12 parágrafo 1° diz: Na hipótese de concessão 

de descontos nas parcelas subsequentes, preenchidas as formalidades legais fica consignado que a continuidade do mesmo condiciona-

se “sempre e expressamente ao pontual pagamento das mensalidades devidas”; constatando o não pagamento, o desconto poderá ser 

cancelado. 

 

A PARTIR DE 03/05 O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA TESOURARIA SERÁ DAS 7h ÀS 16h30. 
 

04. 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. O CADASTRO SERÁ EFETUADO SOMENTE ATÉ DIA 30/04. 

  

      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             

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE INTERLAGOS 

Tudo posso naquele que me fortaleçe! 

Filipenses 4:13 

mailto:carlos.lemes@ucb.org.br
https://www.instagram.com/reel/CNcnBcWhxyq/?igshid=1tdbgzf5rg8s2
https://bit.ly/BrindeMatricula2021


 

05. ATENDIMENTO PASTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. SAÚDE EMOCIONAL 

Saúde emocional é coisa séria e neste site tem profissionais da área qure podem te ajudar, acesse www.ouvidoamigo.org   

 

Compartilhe!            #OuvidoAmigo 

 https://evisa.fabricaderelacionamentos.com.br/psicologos-atendimento-online-off/  

 

                                                                        

 

 

Agradecemos imensamente a atenção dos senhores.  

Equipe Administrativa CADI 

http://www.ouvidoamigo.org/
https://evisa.fabricaderelacionamentos.com.br/psicologos-atendimento-online-off/

