COMUNICADO GERAL Nº 12/2021

“Entregue seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá.” Salmos 37:5
Prezados(as) Responsáveis,
1 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Agradecemos a todos os responsáveis que prontamente responderam à pesquisa de satisfação. Sua opinião é muito importante para
nós.

2 – PLANTÃO DE DÚVIDAS
Alguns alunos foram convocados pelo SOE (serviço de orientação educacional) para participar do Plantão de Dúvidas, incentive seu
filho a participar, dias e horários divulgados conforme convocação.

3 – REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
No dia 30/06 será nossa reunião de pais e mestres via ZOOM (não haverá aulas ONLINE e presencial, para os alunos do Maternal ao
Ensino Médio. Abaixo segue o link da reunião, somente para alunos convocados pelo SOE (serviço de orientação educacional).
•
•

Turmas da Manhã: 7h às 11h
Turmas da Tarde: 13h às 17h

https://sites.google.com/educadv.com.br/reunio-de-pais-cais-2-bimestre/p%C3%A1gina-inicial
4–

TCA (TRABALHO DE CONCLUSÃO DO ANO)

O TCA (Trabalho de Conclusão do Ano) é um trabalho de iniciação cientifica, realizado pelos alunos do 3º Ano do Ensino
Médio. As orientações gerais foram disponibilizadas para as turmas e postadas no E-class.
5 – PROJETO OBA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA
A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira
(AEB) entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e médio em todo território nacional e no exterior. A OBA tem
por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos
conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, além dos próprios alunos,
seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, planetários, observatórios municipais e
particulares, espaços, centros e museus de ciências, associações e clubes de Astronomia, astrônomos profissionais e
amadores, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais. Parabéns aos nossos alunos inscritos, em breve faremos a
divulgação dos resultados.
6- CLUBE DE AVENTUREIROS
Faça a inscrição do(a) seu(a) filho(a) para o Clube de Aventureiros Luzeiros da Serra. O Clube atende crianças entre 6 e
9 anos aos finais de semana. Para mais informações - Diretora Carla (11)96672-7749. Vagas limitadas. Atendimento 20/06
(domingo), das 9h às 11h. Documentos para inscrição:
• 1 foto 3x4 - Cópia do CPF e RG do aluno - Cópia da Certidão de Nascimento;
• Cópia do Plano de Saúde (ou SUS) - Cópia da Carteira de Vacinação;
• Cópia do RG e CPF (Pai, Mãe ou responsável) - Cópia do Comprovante de Residência;
• Se o aluno tiver alguma doença crônica, trazer cópia da declaração médica.
7 - PASTORAL
Nesses momentos difíceis, a saúde emocional e espiritual tem sido extremamente importante. A pastoral do nosso Colégio
está preocupada e disposta a te ajudar. Se precisar de um atendimento, uma oração, ou até mesmo de uma conversa,
entre em contato com o nosso pastor. Ramal: (11) 4668-6115 / E-mail: andre.kauamura@ucb.org.br.
8 – FÉRIAS ESCOLARES
As Férias Escolares serão do dia 01 a 30/07. Aproveite ao máximo para relaxar e repor suas energias.
Boas Férias!
Aguardamos todos bem animados no dia 02/08 (segunda-feira).

Nos siga nas redes sociais

Palavras do Diretor: “Estou muito feliz de fazer parte da família CAIS, espero que todos estejam bem. Coloco-me a
disposição para auxiliá-los em nosso colégio”.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

