COMUNICADO GERAL Nº 13/ 2017
20 de abril de 2017
Assunto: Orientações Gerais

“O Senhor te abençoe e te guarde. ”
Números 6:24

1. FERIADO
Em decorrência ao Feriado de Tiradentes dia 21/04, amanhã, não teremos aula para nenhuma série.
2. ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (1º, 2º E 3º ANOS)
A escolha equilibrada de uma carreira, um projeto de vida profissional, requer ousadia e coragem, mas acima de tudo,
sabedoria.
É preciso valorizar as experiências adquiridas no passado, perceber todas as nuances da realidade que o presente coloca
e, finalmente, estar atento às mudanças e às oportunidades que o futuro reserva.
Realizaremos com os alunos do Ensino Médio (1º ,2º e 3º Anos) no dia 26/04, durante o horário de aula, a (PIP) Pesquisa
de Intenção Profissional com a assessoria da Faculdade Universidade Anhembi Morumbi.
2. ESPAÇO NOVO TEMPO
Conforme foi divulgado na Programação da Páscoa do último dia 11, o Colégio estará realizando uma Classe Especial de
Estudos da Bíblia denominada “Espaço Novo Tempo” (7 Temas Especiais), que começará no dia 27/04 (quinta-feira), às
19h30.
Todos os inscritos e presentes neste primeiro encontro já receberão a sua Bíblia de estudo ilustrada.
Confirme a sua presença pelo e-mail: saocaetano@ucb.org.br para que os preparativos dos materiais didáticos e coffee
break possam atender a todos.
5. CARTEIRINHA ESCOLAR – CARTÃO DE DÉBITO
Estamos enviando as carteirinhas escolares para os alunos e elas servirão como cartão de débito para o consumo em
nossa cantina. O aluno ou o responsável poderá carregar o crédito com o Carlos ou Julinei e utilizá-lo para consumo em
nossa cantina. Informamos ainda que aceitaremos cartões de crédito para carregamento acima de R$ 50,00.
6. VENDA DE ALIMENTOS
Informamos que não é permitido a venda de alimentos dentro das dependências do colégio. Caso isso ocorra, o aluno
sofrerá sanções do nosso código disciplinar.
7. DIA DAS MÃES
Tivemos alteração na data do programa do Dia das Mães.
Será dia 23/05/17 (terça-feira), às 19h30.
Se programe para esse belíssimo evento.
8. COMUNICADOS
Lembramos que este comunicado será o último impresso. A partir da próxima semana, enviaremos comunicados apenas
via e-mail. Solicitamos que o seu e-mail seja atualizado na secretaria do colégio.
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