“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.

27 de maio de 2022
ASSUNTO: ORIENTAÇÕES GERAIS
Prezados Pais e Alunos,
1. USO DE MÁSCARA
Devido às constantes mudanças climáticas e viroses que tem se multiplicado neste fim de semestre,
recomendamos o uso de máscaras em ambientes fechados.
2. HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDAS
Atentem aos horários, há muitos alunos chegando atrasados, e muitos pais vindo buscar atrasados. Cuidado com o
horário da sexta-feira no período da tarde.
CURSO

TURNO MANHÃ

EDUCAÇÃO INFANTIL
1º AO 5º ANO
6º AO 9º ANO
ENSINO MÉDIO

7h às 11h30
7h às 11h40
7h às 11h50
7h às 12h35

TURNO TARDE
(segunda a quinta)
12h45 às 17h10
12h45 às 17h20
12h45 às 17h35
12h às 17h35

TURNO TARDE
(sexta-feira)
12h45 às 16h30
12h45 às 16h40
12h45 às 17h
12h às 17h

3. 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.
4. 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) NÃO SERÃO PERMITIDAS BLUSAS DE FRIO COLORIDAS.
*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.”

“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.

Obs.: CELULARES NÃO SÃO PERMITIDOS EM SALA DE AULA. O COLÉGIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA
PERDA OU EXTRAVIO.
5. ESTACIONAMENTO EMBARQUE / DESEMBARQUE DE ALUNO
Diariamente, buscamos 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 da colaboração de todos com relação ao embarque e desembarque na frente da escola:
➢ Não parem em fila dupla;
➢ Sejam breves no embarque e desembarque de alunos;
➢ Não façam manobras (retorno) na frente da escola;
➢ Tenha cuidado com os pedestres que atravessam a rua;
➢ Não joguem lixo (papéis de bala, pipoca, copos descartáveis, geladinho, salgadinho etc.) pela janela
do carro;
➢ Pratiquem a cortesia nos momentos mais difíceis, evitando contendas e constrangimentos.
6. COMUNICAÇÃO
Estamos trabalhando para desenvolvermos 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.
Mantenha sempre seus dados atualizados junto à secretaria da unidade escolar, 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 do
colégio e passar instruções gerais, eles são enviados por e-mail e no Portal E-class , se você não tem cadastro
entre em contato com o nosso T.I via e-mail: willy.volnei@ucb.org.br, telefone/WhatsApp 2344-2399.

Atenciosamente,
Profa. Gildete Hereida
Diretora Geral

