
 

COMUNICADO GERAL                              2021 

São Paulo, 14 de janeiro de 2021.    
Assunto: Orientações Gerais                                                                        
Prezados Pais e Responsáveis, 
 
01. VOLTA ÀS AULAS 2021 
Logo começará o ano letivo de 2021! Estamos nos preparando para esse momento. Novamente agradecemos por terem 
escolhido a Escola Adventista –Unidade Interlagos e por nos confiar a educação formal de seus filhos. Começaremos com uma 
Reunião de Pais e Mestres convidamos a todos os pais e responsáveis a participarem deste importante evento. Para 
apresentação dos nossos professores e funcionários:  
LOCAL: on-line via ZOOM posteriormente enviaremos os links.  
DIA: 26/01/2021 (terça-feira) 
HORÁRIOS:   
 
 
 
 
 
 
 
02. HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS 

 A partir de 18/01 nosso horário de atendimento será das 7h às 17h30 de segunda-feira a quinta-feira e das 7h às 16h30h na 

sexta-feira. O CADI oferece a todos os Pais, Alunos e Responsáveis a possibilidade de participar de uma “Lista de Transmissão”, 

que é o meio mais rápido, eficiente e com mais alcance que os meios tradicionais, para enviar todas as informações sobre as 

atividades do Colégio. Para a sua comodidade, grave em seu celular o nosso número de telefone, pois queremos melhorar a 

nossa comunicação através da tecnologia do WhatsApp Business: 

TELEFONE: (011) 2348-2545 
Caso não esteja recebendo nossas mensagens, envie um e-mail para vania.barbosa@ucb.org.br ou 
interlagos@paulistana.org.br que  atualizaremos o seu cadastro. 
Qualquer dúvida ou sugestão, não deixe de entrar em contato conosco, pois o nosso desejo é servi-los cada vez melhor! 
 
03. LIVROS E UNIFORMES 
É imprescindível que ao iniciarmos as aulas todos os alunos estejam com todos os livros e cadernos em mãos. Os materiais de 
papelaria serão guardados em casa, a professora informará quando e como serão utilizados. 
Lembramos aos pais que a encomenda dos uniformes e materiais didáticos está disponível na tesouraria, sendo que o prazo 
para entrega é de até 15 dias úteis. Também está disponível na loja do aluno, à pronta entrega, Rua Missionários, 488 Telefone 
(11)5643-1120, com atendimento das 8h às 17h de segunda a quinta e até as 16h na sexta, domingo dia 17/01 plantão especial 
das 8h às 15h com ótimos descontos e formas de parcelamentos.  
Quanto ao uso dos livros didáticos, será exigido e notificado a partir do dia 15/02. Não deixe seu filho sem condições de 
acompanhar as aulas e obter o máximo de aprendizagem pedagógica. A falta dos recursos poderá afetar o rendimento nas 
avaliações.  
 
04. TESOURARIA 
O boleto da mensalidade de fevereiro de 2021 será enviado 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) 94389-9623. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Administrativa 
   

REUNIÃO GERAL TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

Educação Infantil ao 5ºAno 9h45 13h 

6º ao 9º Ano e Ensino 
Médio 

8h 8h 

REUNIÃO COM AS 
PROFESSORAS 

TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

Educação Infantil ao 5ºAno 11h 14h15 

Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso 

respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de 

mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11 
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