COMUNICADO GERAL Nº 12/ 2017
06 de abril de 2017
Assunto: Orientações Gerais

“O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. ”
1 Samuel 16:7

1. CONSELHO DE CLASSE DO FUND. II E ENSINO MÉDIO (NÃO HAVERÁ AULA)
Lembramos que amanhã, dia 07/04/17, teremos Conselho de Classe com todos os professore do 6º ano ao Ensino
Médio, e por esta razão não teremos aula.
Observação: Teremos aula normal para os alunos do Pré I ao 5ºAno.
2. MEU PROFESSOR EM MINHA CASA
Estamos começando um programa denominado “Meu professor em minha casa”. Este tem o objetivo de aproximar
a escola à sua família. Para tanto, em anexo, está um pequeno cartão onde você pode sinalizar se gostaria de
receber esta visita, informando qual será o melhor dia e horário para nos receber.
Esta visita será de aproximadamente 15 min, onde poderemos conversar um pouco e orarmos juntos.
Pedimos, no entanto que, até o dia 10/04, nos envie o cartão em anexo ou mesmo responda via e-mail
(saocaetano@ucb.org.br) informando se há interesse, marcando o melhor dia e horário.
Será um prazer poder visitá-los.
3. SEMANA SANTA
Na semana de 10 a 13 de abril teremos uma linda programação da Semana Santa para nossos alunos.
Ocorrerá nas capelas, onde estaremos trabalhando o real significado da páscoa.
Preparamos também um momento muito especial para os pais, que ocorrerá dia 11/04 (terça-feira) às
19h30 com a participação do coral dos alunos da Educação Infantil e Fundamental I, além de algumas
apresentações dos alunos do Fundamental II e Ensino Médio. Nesse dia os alunos deverão usar uniforme.
Contamos com a sua presença!
4. INÍCIO DO 2º BIMESTRE
Iniciaremos o 2º Bimestre a partir do dia 10/04/17 (segunda-feira). Não permita que nossas crianças faltem, pois
estaremos apresentando conteúdos novos.
5. CONGRATULAÇÃO ACADÊMICA – 6º ANO AO ENSINO MÉDIO
Convidamos todos os pais para o evento da Congratulação Acadêmica que acontecerá dia 17/04/17 (segundafeira) às 19h30. Os alunos serão premiados com medalhas de bronze, prata, ouro e diamante. O cálculo é feito
através da média alcançada no 1º bimestre.
6. REUNIÃO DE PAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO
Dia 17/04/17 (segunda-feira), teremos nossa Reunião de Pais e Mestre para a entrega do Boletim Escolar, nesse
dia não haverá aula para nenhuma série/ano. Segue abaixo os horários:
 7h30 às 13h – Alunos do 6º Ano (manhã e tarde) ao Ensino Médio;
 7h30 às 12h – Alunos do 1º ano ao 5º ano (manhã);
 13h30 às 17h30 – Alunos do Pré I ao 5º ano (tarde).
Observação: Os professores estarão disponíveis para atender os pais durante o período citado acima.
Todos serão atendidos por ordem de chegada.
Com estima cristã,
Diretor Emerson Francisco da Silva
Colégio Adventista de São Caetano do Sul
Rua Marlene, 500 – Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP - CEP: 09580-270 Fone: (11) 4233-3800

