
 
  

 

 

 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020                                                                   

Assunto: Orientações Gerais                                                                                    

Prezados Pais,  

 

01. CALENDÁRIO ESCOLAR I BIMESTRE: 

JANEIRO 

27 – Início do Ano Letivo/ Reunião de Pais e Mestres 

28 a 31/01 – Semana de Integração: Programa #EuMeImporto 

FEVEREIRO 

03 a 07 – Semana da Cortesia 

06 a 15 – Programa 10 Dias de Oração  

10 a 14 - Semana da Internet Segura 

24 – Recesso Escolar 

25 – Feriado / Carnaval 

MARÇO 

02 – Início do Programa Intensivão: 3ºEM 

03 e 04 – SIMULADO DIAGNÓSTICO: 5º Ano ao EM 

08 – Dia Internacional da Mulher 

09 a 13 – Semana dos Hábitos Saudáveis 

20 – Início Outono  

31 – Reunião Pedagógica/ Conselho de Classe  

ABRIL 

02 – SIMULADO 4º e 5º Anos 

05 a 09 – Semana Paixão de Cristo  

09 – Fim 1º Bimestre 

10 – Feriado / Paixão de Cristo 

12 – Feira de Profissões  

 

02. HORÁRIO ESCOLAR 

Temos percebido o atraso de vários alunos, e isso tem trazido dificuldades para o nosso trabalho, além de prejuízo. Salvo as 

emergências, pedimos a atenção de todos os Pais e Alunos: 

 
CURSO MATUTINO VESPERTINO (segunda a quinta) VESPERTINO (sexta-feira) 

Educação Infantil 07h às 11h30 12h45 às 17h20 12h45 às 16h50 

1º ao 5º Ano 07h às 11h30 12h45 às 17h20 12h45 às 16h50 

6º ao 9º Ano 07h às 11h45 12h45 às 17h30 12h45 às 17h 

Ensino Médio 07h às 12h30 12h às 17h30 12h às 17h 

 

03. UNIFORMES: 

O uso do uniforme completo é obrigatório (camiseta, calça e tênis), mesmo fora do seu período de aula, em qualquer atividade 

escolar e com o necessário asseio pessoal. Como medida de segurança, não é permitido o uso de sandálias e similares (“papetes”, 

“crocs” etc.), botas, sapatos etc. As emergências devem ser comunicadas por escrito ou telefone. Atentem para este item, pois 

queremos evitar constrangimentos desnecessários. 

 

06. IDENTIFICAÇÃO DE UNIFORMES: 

O CADI vai disponibilizar uma bordadeira para bordar o nome e turma no uniforme escolar. Quem se interessar, basta trazer a 

peça e o valor correspondente: 

DATA: 17/02/2020 (segunda-feira) 

HORÁRIO: 7h às 13h 

VALOR: R$ 5,00 (nome completo e turma) por peça. Os que desejarem, poderão trazer outras peças pessoais para bordar. 

 

07. ALUGUEL DE ARMÁRIOS: 
Ainda temos algumas unidades de armários para aluguel no período de um ano. Os interessados devem procurar a Tesouraria para 

reserva: 

ALUGUEL POR UM ANO = R$ 70,00 (setenta reais). 

 

08. LEMBREM-SE: 

Conforme o Código Disciplinar, assinado por ocasião da Matrícula/2020, os itens abaixo não fazem parte do cotidiano escolar.  

Por isso, pedimos atenção aos pais para evitarmos constrangimentos desnecessários: 

• Bijuterias e joias (brincos, pulseiras, colares, anéis, piercings etc.); 

• Pinturas (maquiagem, unhas e cabelos extravagantes; tatuagem exposta etc.); 

• Meninos (cabelos compridos e cortes excêntricos); 

• Aparelhos sonoros e tablets; 

• Revistas e livros que não sejam do Material Escolar. 

Obs.: CELULARES NÃO SÃO PERMITIDOS EM SALA DE AULA. O CADI não se responsabiliza pela perda ou extravio 

deles. 

 

 

 

 

COLÉGIO ADVENTISTA  

INTERLAGOS 
COMUNICADO GERAL Nº 02/2020 

 
“Os que amam a Tua lei desfrutam paz,                                                                                               

e nada há que os faça tropeçar.” Salmos 119:16 

 “Os que confiam no SENHOR recebem sempre 

novas forças. Voam nas alturas como águias, 

correm e não perdem as forças, andam e não se 

cansam.” Isaías 54:13 



 

09. ESTACIONAMENTO/ DESEMBARQUE E EMBARQUE DE ALUNOS:  

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!  Não esqueça que “há sempre alguém nos observando...!”  

Precisamos contar com a sua atenção e compreensão: 

1- Se você chegar 15 minutos antes do horário do início das aulas para deixar seu filho e vier buscá-lo 15 minutos após o 

horário de saída, vai encontrar vagas disponíveis para estacionar seu veículo e não encontrará um número grande de 

pessoas no Portão do Colégio; 

2- Não pare em fila dupla; 

3- Seja breve no desembarque e embarque de alunos; 

4- Não estacione na faixa de pedestre; 

5- Não faça manobras (retorno) em frente ao CADI; 

6- Tenha cuidado com os nossos pedestres que atravessam a avenida; 

7- Não jogue lixo (papéis de bala, pipoca, copos descartáveis, geladinho, salgadinho etc.) pela janela do carro; 

8- Pratique a cortesia cristã nos momentos mais difíceis, evitando contendas e constrangimentos. 

 

10. TELEFONE E WHATSAPP BUSINESS DO CADI: 

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, envie uma mensagem com o nome e série do seu filho e peça para 

entrar em nossa LISTA DE TRANSMISSÃO, pois queremos melhorar a nossa comunicação através da tecnologia do WhatsApp 

Business: Este é um instrumento informativo. WHATSAPP: 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 rapidamente atualizaremos o seu cadastro. 

Para sua comodidade e um melhor atendimento, utilize o nosso sistema de telefonia DDR (Discagem Direta ao Ramal): 

 

 

 

 

 

 

Qualquer dúvida ou sugestão, não deixe de entrar em contato conosco, pois o nosso desejo é servi-los cada vez melhor! 

 

11. SAÍDAS ANTECIPADAS DE ALUNOS: 

 

Caso o aluno tenha de sair fora do horário, desacompanhado ou com terceiros, por alguma emergência, enviar autorização de 

saída até às 11h10 (turmas da manhã) 17h15 (turmas da tarde) para os seguintes e-mails: 

 

tiago.dasilva@ucb.org.br (vice-diretor) 

leonardo.santos@ucb.org.br (assistente disciplinar) 

fabiano.santiago@ucb.org.br (assistente disciplinar) 

 

 

 

 

Com estima cristã, 

 
 Prof. Herivelto Franco 
    Diretor Geral  
 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO RAMAL DEPARTAMENTO RAMAL 

PABX / WhatsApp 2348-

2545 

Coordenação / Orientação: Educação Infantil e 1º Ano ao 5º 

Ano 

2348-2561 

Tesouraria 2348-

2547 

Coordenação / Orientação: 6º Ano ao 9º Ano e EM 2348-2546 

Secretaria 2348-

2541 
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