São Paulo, 24 de maio de 2018.

Circular 015

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei.” Gálatas5:22-23
.

Adventure School Esportivo
Os jogos entre as escolas de nossa rede
ocorrerão no mês de maio do dia 27 a 29.
Local: UNASP Engenheiro Coelho.
Horário de saída da escola: 6h45 do dia 27/05
(domingo) pontualmente.
Retorno previsto: 17h30 do dia 29/05 (terçafeira)
O que levar:
• Roupas de cama e banho ( lençóis, toalhas,
cobertores e travesseiro). O local somente
disponibilizará roupas de cama e banho caso
o aluno não queira levar o seu próprio.
• Roupas e calçados adequados para
atividades físicas.
• Material de higiene pessoal.
• Roupas de frio
• Repelente
• Documento de identidade
• Carteira do plano de saúde
• Carteira do SUS
• Protetor solar
• Bom humor e disposição

Agradecimento:
Agradecemos a todas as mães e familiares que
compareceram à nossa Programação no
domingo.
Foi feito com muito amor para que pudéssemos
demonstrar nosso carinho por aquelas que
representam o amor de DEUS aos filhos.
Que o SENHOR as abençoe sempre!
Feriado/Recesso
Dia: 31/05 feriado Corpus Christi
Dia: 01/06 Recesso
Obs:. Nestes dias não haverá aula.
Simulado do 6º ao 9º ano
Data: 05/06
No período normal de aula.

Passeio Recreativo Hopi Hari 6º Ano ao 3º
Ensino Médio.
Seguem algumas informações importantes:
Data: 14/06/2018 (quinta-feira)
Horários:
Saída do Colégio: 7h (pontualmente)
Retorno Previsto: 20h
Turmas participantes: 6ºAno ao Ensino Médio.
Valor: R$ 101,00. Realizar o pagamento, na
tesouraria do Colégio ou via boleto até o dia
07/06. Deverá ser entregue a autorização,
devidamente preenchida e assinada pelo pai ou
responsável.
*Haverá Aula normal para os alunos que não
participarem do passeio.
Passeio Cultural e Recreativo Cidade do
Livro Maternal ao 5º ano.
Conforme comunicado enviado anteriormente
nosso passeio acontecerá:
Dia: 24/06 (domingo)
Horários:
Saída do escola: 8h (pontualmente)
Retorno Previsto: 12h30.
Valor: R$ 110,00
Incluso: lanche e seguro do ônibus.
Obs.: o aluno deverá estar devidamente
uniformizado.

TESOURARIA
Os boletos do mês de MAIO já foram entregues
aos alunos, caso não tenha recebido, entre em
contato com a tesouraria por telefone ou e-mail
(elias.rufino@ucb.org.br/emily.trostolf@ucb.org.br)
Se o contato for por e-mail, favor informar o
nome completo do aluno.
Avaliação P II do 1º ao 5º ano
Data: 07 a 13/06
Recuperação: 14 a 20/05
Avaliação P II do 6º ano E.F II ao 3º E.M
Data: 07 a 13/06
Recuperação: 21, 22,25,26 e 27/05.

Uniforme Escolar Ed. Infantil e Fund. I
Relembrando que é fundamental o uso do
uniforme e com o mesmo deve ser usado tênis.
Alguns alunos (as) estão vindo à escola de crocs,
chinelo, sandália ou sapatilha. Pedimos que
oriente seu (sua) filho (a) à necessidade de usar o
tênis.
Viagem de Formatura 2019
Para facilitar a viagem de formatura do Terceirão
para 2019 e planejamento dos senhores com
bastante antecedência, lançamos a viagem de
formatura 2019. Não deixe passar esta
oportunidade. Faremos a reserva de vagas.
Procure a tesouraria da escola para se inteirar dos
planos e pagamentos.

Agenda de maio/junho
Data
27 a 29/05
31/05
01/06
07 a 13/06
14/06
24/06

Evento
Adventure Esportivo
Feriado Corpus Christi
Recesso
Avaliação P II
Passeio ao Hopi Hari
Passeio Cidade do Livro

Calendário sujeito a alterações

Observação
Alunos do 6º ao 3º E.M
Neste dia não haverá aula
Neste dia não haverá aula
Alunos do 1º E.F. I ao 3º E.M
Alunos do 6º ao 3º E.M
Alunos do Maternal ao 5º ano

