“O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o meu rochedo, em quem me
refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta.” Salmos 18:2 .

São Paulo, 17 de janeiro de 2022
COMUNICADO GERAL 01
Assunto: Orientações Gerais
Prezados Pais,
O Colégio Adventista do Campo Limpo deseja um feliz ano novo a todos! Louvamos a Deus por mais um ano
que Ele nos concede e esperamos que este os encontre com saúde e vigor, usufruindo as mais ricas bênçãos
dos Céus!
Damos as boas-vindas aos novos alunos que este ano farão parte da família CACLI, desejamos que sejam
bem acolhidos e felizes nesta nova etapa. Aos nossos queridos alunos veteranos, agradecemos a confiança
depositada em nosso Colégio para mais um ano caminharmos juntos neste processo tão importante de
educação e crescimento.
Pedimos atenção aos itens que seguem abaixo para um bom começo de nosso ano letivo:
1. RETORNO DAS AULAS
Nossas aulas retornarão de forma 100% no presencial. Não teremos mais aulas pela plataforma Zoom.
Portanto, programem-se para o retorno das atividades.
Vacinas – Pais, deixem as vacinas dos seus filhos todas em ordem. Atenção ao calendário de vacinação da
COVID para as crianças de 5 a 11 anos. Os alunos acima de 11 anos já deverão estar vacinados. Verifiquem
também a vacina da gripe.
2. 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO
Convidamos todos os pais dos alunos Educação Infantil ao 5º ano para participarem deste importante evento.
Solicitamos que não tragam as crianças, por uma questão de espaço, o uso de máscara é obrigatório.
Segunda 24/01 - 7h30 (auditório do Colégio)
Maternal A – Professora Juliana Nascimento
Pré I A - Professora Cléo
Pré I B - Professora Elisangela
Pré II A - Professora Deise
Pré II B - Professora Ana Cristina
1º ano A - Professora Jaqueline
1º ano B - Professora Juliana Paschoaline
2º ano A - Professora Ivete

Segunda 24/01 - 10h (auditório do Colégio)
2º ano B – Professora Cristiane
3º ano A - Professora Andréa
3º ano B - Professora Cida
4º ano A - Professora Luciney
4º ano B - Professora Aurilene
5º ano A - Professora Patricia
5º ano B - Professora Célia

Segunda 24/01 – 13h (auditório do Colégio)
Maternal B – Professora Gerlane
Pré I C - Professora Tatiane
Pré II C - Professora Evelyn
Pré II D - Professora Ilídia
1º ano C - Professora Márcia
1º ano D - Professora Elaine
1º ano E - Professora Fabiana

Segunda 24/01 - 15h (auditório do Colégio)
2º ano C - Professora Daniela
2º ano D - Professora Nadja
2º ano E - Professora Iraci
3º ano C - Professora Leticia
3º ano D - Professora Aurilene
4º ano C - Professora Solange
5º ano C - Professora Emanuella

Solicitamos que venham com tempo, teremos muitos assuntos para tratarmos neste dia.

3. 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES – 6º ao ENSINO MÉDIO - 30/01 DOMINGO
Convidamos todos os pais dos alunos do 6º ano ao Ensino Médio para participarem deste importante evento.
Domingo 30/01, no auditório do Colégio.
Sua presença é fundamental, pois neste dia trataremos como será o trabalho entre professores, alunos e
família. Atenção para os horários:
8h30 – Ensino Médio
10h – 7º ao 9º ano
11h – 6º ano
4. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA

CURSO

TURNO MANHÃ

TURNO TARDE
(segunda a quinta)

TURNO TARDE
(sexta-feira)

EDUCAÇÃO INFANTIL

7h às 11h30

12h45 às 17h10

12h45 às 16h30

1º AO 5º ANO

7h às 11h40

12h45 às 17h20

12h45 às 16h40

6º AO 9º ANO

7h às 11h50

12h45 às 17h35

12h45 às 17h

ENSINO MÉDIO

7h às 12h35

12h às 17h35

12h às 17h

IMPORTANTE:
➢ Na primeira semana de aula, os alunos novos da Ed. Infantil ao 5º ano que vão embora com os pais
ou responsáveis, sairão pelo portão do Auditório. (dia 25 terça-feira a 28 sexta-feira).
➢ UNIFORME: Todos os alunos deverão comparecer uniformizados (calça, camiseta e tênis). Por motivo
de segurança, não é permitido o uso de tênis com rodinha, sandálias, papetes, crocs, botas e sapatos.
➢ Bermuda e short saia só será permitido da Educação Infantil ao 4º ano.
➢ ATENÇÃO!! Alunos do 9º ano podem usar o uniforme do ENSINO MÉDIO e alunos do Fundamental
(até o 8º ano) não estão autorizados a usar o uniforme do Médio!
5. LIVROS E MATERIAIS ESCOLARES
➢ EDUCAÇÃO INFANTIL e 1º ao 5º ANO:
➢ Entrega de materiais escolares no dia da reunião de pais e mestres – 24/01/2020 – TUDO COM
NOME/ ETIQUETADO;
➢ 6º ao ENSINO MÉDIO: Para o primeiro dia de aula (24/01) trazer apenas um caderno, caneta, lápis e
borracha. Os demais materiais escolares deverão ser trazidos à medida que os professores
solicitarem;
➢ Para o bom andamento das aulas, o uso sistemático dos livros didáticos iniciará na segunda semana
de aulas, dia 31/01, dando um tempo para que todos providenciem os materiais. Contamos com a
colaboração de todos para que providenciem o mais rápido possível a fim de que o (a) aluno (a) possa
acompanhar devidamente as aulas desde o início.
➢ Devem fazer parte do material escolar garrafinha de água e máscaras.
➢ Não utilizar livros usados.

6. 1º SEMANA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO
EDUCAÇÃO INFANTIL e 1º ao 5º ANO: Os pais NÃO acompanharão os filhos até a sala de aula, pois
teremos muitos alunos novos e queremos evitar qualquer tipo de constrangimento. Por isso, pedimos a
sua compreensão para entregar seu filho no Portão do Colégio para uma Auxiliar de Classe que
prontamente irá encaminhá-lo até a sala de aula. Precisamos priorizar os alunos com a máxima atenção.
Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelos telefones: 2344-2399 (Prof.ª Suzana ou Olinda).
7. MEDICAMENTOS
Nós, como escola, não temos autorização para dar remédios aos alunos. Se seu filho está tomando
algum medicamento solicitamos que seja aplicado em casa, concilie os horários para que não venham
medicamentos para a escola.
8. CÓDIGO DISCIPLINAR
Pedimos aos pais/responsáveis que leiam atentamente nosso Código Disciplinar (páginas 68 a 77 do
Projeto Pedagógico 2022) assinado por ocasião da Matrícula/2022. Para evitarmos constrangimentos
desnecessários, pedimos atenção especial aos tópicos abaixo que falam de itens que não fazem parte
do cotidiano escolar:
Item 32: “Cultivar o asseio pessoal, apresentando-se devidamente uniformizado (calça, camiseta e
blusão oficiais, podendo esse último em caso de necessidade, ser substituído por blusa preta ou azul
marinho sem estampa) e com tênis de cores neutras, sendo vedado o uso de rasteiras, chinelos (em
todas as suas formas), sandálias, tamancos ou outros tipos de calçados que não sejam tênis;
*Por motivo de segurança não é permitido o uso de tênis de rodinha.
Item 68: “Ocupar-se durante as aulas com qualquer outro trabalho estranho a elas, bem como o uso de
telefone celular, aparelhos sonoros ou assemelhados;”
Item 84: “Usar joias e bijuterias, tais como: piercings, brincos, colares, pulseiras; além de tatuagens,
trajes inadequados, maquiagem exagerada e esmaltes de cores fortes, bem como, utilizar cores e
penteados de cabelo exóticos e extravagantes ou uso de cabelos compridos pelos alunos do sexo
masculino, dentro da instituição ou fora dela quando em atividade de saída oficial;”
Item 85: “Manter quaisquer contatos físicos envolvendo agressões e intimidades, salvo comprimentos
respeitosos ou formais.”
Obs.: CELULARES NÃO SÃO PERMITIDOS EM SALA DE AULA. O COLÉGIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA
PERDA OU EXTRAVIO.

9. ESTACIONAMENTO EMBARQUE / DESEMBARQUE DE ALUNO
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! “Há sempre
alguém nos observando...!”
Por isso, precisamos contar com a sua atenção e compreensão:

1. Não parem em fila dupla; sigam o corredor com os cones para deixar seus filhos, não desçam do
carro, um monitor irá ajudar.
2. Sejam breve no embarque e desembarque de alunos;
3. Não façam manobras (retorno) na frente do Colégio;
4. Tenham cuidado com os pedestres que atravessam a rua;
5. Não joguem lixo (papéis de bala, pipoca, copos descartáveis, geladinho, salgadinho, etc.) pela janela
do carro;
6. Pratiquem a cortesia nos momentos mais difíceis, evitando contendas e constrangimentos.
10.CANTINA

Os produtos comercializados pela cantina escolar seguem as prerrogativas da lei da merenda escolar
saudável. Não há frituras, alimentos com excessivo teor de açúcar e refrigerantes, entre outros lanches.
Os lanches podem ser adquiridos pelos estudantes no horário de recreio ou trazer de casa, as famílias
também podem comprar de forma antecipada através do crédito na carteirinha escolar (assim que
estiver pronta enviaremos), realizado na tesouraria ou com dinheiro direto no caixa da cantina. NÃO
TRABALHAMOS COM OUTRA FORMA DE COMPRA. NÃO ESQUEÇA O LANCHE/DINHEIRO DO SEU
FILHO.
11.COMUNICAÇÃO
Estamos trabalhando para que tenhamos uma boa comunicação entre o Colégio, pais e alunos. Lembrese, nosso Colégio está sempre de portas abertas para recebê-los, se tiverem dúvidas, sugestões ou
reclamações nos procurem. Comunicação e respeito é a base de todo relacionamento, esperamos que
sejamos parceiros, para que tenhamos um ano cheio de bênçãos e vitórias.
Mantenha sempre seus dados atualizados junto à secretaria do Colégio, assim, quando precisarmos
entrar em contato não teremos dificuldades. Contamos com a colaboração de todos!
Os comunicados são os meios de mantermos a família informada sobre os acontecimentos importantes
da escola e passar instruções gerais.
Os comunicados são enviados por e-mail e no Portal E-class , se você não tem cadastro, no dia da reunião
de pais daremos um suporte para criar o login e senha, os pais de alunos veteranos, não há a
necessidade de novo acesso, pois permanece o mesmo do ano anterior, em caso de dúvidas entre em
contato com o nosso T.I via e-mail: willy.volney@ucb.org.br telefone/WhatsApp 2344-2399.

Atenciosamente,
Profa. Gildete Hereida
Diretora Geral

