
 

  
 

 

 

COMUNICADO GERAL 
São Paulo, 21 de fevereiro de 2021.                                                                   

Assunto: Orientações Gerais                                                                                    

   Prezados Pais,  

 

01. PROGRAMA 10 DIAS DE ORAÇÃO 18 A 27/02 

  “Se não podemos mover a terra com as nossas palavras, podemos mover o céu com nossa oração”. Autor desconhecido. 

 
Participem conosco. 

 

Faça seu Pedido de Oração: queremos orar por sua família. 

https://forms.gle/1k8cpUKC3sX1YTam6 

Vídeo de orientação/apresentação:   

https://www.youtube.com/watch?v=MH5bGM4rcts&feature=youtu.be  

  

Links com materiais por faixa etária: 

• Revista: Famílias Fiéis Até o Fim (10 Dias de Oração) 

https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/Uqa8UuImpniCfCbeTEvik0WsxFRYzIPdFqBVLLgi.pdf  

• Revista: Whatsapp de Deus (Adolescentes) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Ds8UEv6AwPfPdBik3g2Gysif2RxhBstie1Yrww9-Xql1A/viewform  

• Devocionais 10 Dias de Oração (Adolescentes) 

https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/RrCe5G0kmaihyH61p0jWeJqDRawLMMZ3SKT5sY6K.pdf  

• Jornadinha Primeiro Deus (Infantil) 
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/OuHKvn4q82sGGXyTpZyz9zD2iYSCFlPTcqZlT9TO.pdf 
 

  Qualquer dúvida ou sugestão, não deixe de entrar em contato conosco: anderson.salvador@ucb.org.br  

 

 

02. HORÁRIO DE ATENDIMENTO E CONTATO COM O COLÉGIO. 

Das 7h às 17h30 de segunda a quinta-feira e das 07h às 16h30 na sexta-feira.  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Plantão especial durante a pandemia toda quarta-feira com o diretor das 17h30 às 18h50.  

 
 

03. HORÁRIO ESCOLAR - PRESENCIAL 

 

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

Educação Infantil 07h às 11h10 12h45 às 17h10 12h45 às 16h30 

1º ao 5º Ano 07h às 11h25 12h45 às 17h20 12h45 às 16h45 

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

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

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO RAMAL WHATSAPP 

Recepção 2348-2545 2348-2545 

Tesouraria 2348-2547 94389-9623 

Secretaria 2348-2541 --------- 

Orientação 6° ao Ensino Médio --------------- 2348-2551 

“Confia ao SENHOR as tuas obras, e os teus desígnios 

serão estabelecidos”. Provérbios 16.3 

 

COLÉGIO ADVENTISTA DE INTERLAGOS 

https://forms.gle/1k8cpUKC3sX1YTam6
https://www.youtube.com/watch?v=MH5bGM4rcts&feature=youtu.be
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/Uqa8UuImpniCfCbeTEvik0WsxFRYzIPdFqBVLLgi.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Ds8UEv6AwPfPdBik3g2Gysif2RxhBstie1Yrww9-Xql1A/viewform
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/RrCe5G0kmaihyH61p0jWeJqDRawLMMZ3SKT5sY6K.pdf
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/OuHKvn4q82sGGXyTpZyz9zD2iYSCFlPTcqZlT9TO.pdf
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04. HORÁRIO ESCOLAR – ON- LINE -  EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5° ANO 

 

Para melhor logística e organização as aulas dos alunos que estarão assistindo on-line começam e terminam conforme quadro abaixo: 

 

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

Educação Infantil 07h15 às 11h 13h às 17h 13h às 16h20 

1º ao 5º Ano 07h15 às 11h15 13h às 17h10 13h às 16h35 

 

 

05. 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) 94389-9623. 

Todos os descontos estão condicionados ao pagamento em dia. 
 

06. VENDAS E ENTREGAS DE MATERIAIS 

 

 Das 8h às 16h30 de segunda a quinta-feira e das 08h às 15h30 na sexta-feira.  

 

 07. 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 

 

 

Pacote office 365, para todos os alunos, garanta o seu: 

TODOS os alunos que foram matriculados para 2021 terão acesso ao pacote Office 

365. É demais, não é? Confira no link a seguir como requisitar o seu presente. 

          Link (Office): https://aluno.educadventista.org/home 

 

#EducaçãoAdventista             

 

 

 

 

08. CÓDIGO DISCIPLINAR 

• O uso do uniforme completo é obrigatório (camiseta, calça e tênis), em todas as atividades escolares, aqueles que ainda não 
possuem providenciar o mais breve possível. 

•  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. 

•  Conforme regimento Escolar é dever do aluno abster-se do uso de joias e bijuterias, tais como: piercings, brincos, colares, pulseiras, 
trajes inadequados, maquiagem exagerada dentro da instituição, ou fora dela quando em atividade de saída oficial. 

 

 Atenciosamente, 
 Prof. Herivelto Franco 
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