COMUNICADO GERAL Nº 19/2020
Embu das Artes, 13 de agosto de 2020.
“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.” 1 João 5:4
1 – ESCOLA DE PAIS
Hoje às 19h30 teremos a 2ª escola de pais/2020,
com o tema “Saúde emocional e desafios
educacionais em tempo de pandemia”. A
palestrante será a Dra. Catherine Araújo com
especialização em distúrbios do desenvolvimento.
Link da reunião via Zoom:
https://adventistas.zoom.us/j/5801275118
ID da reunião: 580 127 5118
Senha de acesso: 286996

2 – DRIVE IN DO DIA DOS PAIS
Vem aí, no Cine CAEA, “Super Pai”. Este ano, preparamos
para os nossos heróis, algo inédito. Para animar a noite dos
papais faremos uma programação no formato Stand Up, com
o convidado especial José Airton. Você não pode perder!
Confira os horários das sessões:
Dia 17/08.
✓ Sessão 1 às 18h – Turmas – Maternal A/B, Pré I
A/B, Pré II B e 2º ano B.
✓ Sessão 2 às 19h30 – Turmas – Pré II A, 1º ano A e
2º ano A.
Dia 18/08.
✓ Sessão 3 às 18h – Turmas – 1º ano B, 3º ano A/B e
4º ano B.
✓ Sessão 4 às 19h30 – Turmas – 4º ano A e 5º ano
A/B.
**Devido ao espaço do estacionamento ser limitado, é importante que participem de apenas uma apresentação e
apenas um carro por família.
3 – ENTREGA DOS PRESENTES
Na oportunidade do evento Drive in, iremos entregar os presentes do Dia dos Pais para as turmas do Maternal ao 5º ano.
Procure chegar com antecedência para recebê-lo. As demais turmas (6º ano ao EM) poderão retirar os presentes nos
seguintes dias e horários:
✓ 19/08 (quarta-feira) das 8h às 16h.
✓ 20/08 (quinta-feira) das 8h às 16h.
✓ 21/08 (sexta-feira) das 8h às 12h.

4 – AULÃO DO ENEM
Hoje tem live “Aulão do Enem” de Literatura e Arte às 18h30. Acesse o link: https://youtu.be/427WqK36eSo.
Segue abaixo as próximas datas.

Horário
18h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30

Data
13/08 Quinta-feira
18/08 Terça-feira
18/08 Terça-feira
25/08 Terça-feira
25/08 Terça-feira
01/09 Terça-feira
01/09 Terça-feira
08/09 Terça-feira
08/09 Terça-feira
15/09 Terça-feira
15/09 Terça-feira
22/09 Terça-feira
22/09 Terça-feira
29/09 Terça-feira

Disciplinas
Literatura/ Arte
Gramática
Física
Sociologia
Biologia
Matemática
História
Geografia
Redação
Filosofia
Literatura
Física
Sociologia
Biologia

5 – CAEA SOLIDÁRIO
Estamos passando por uma fase complicada, e alguns entre nós estão sofrendo as consequências disso de uma forma
mais severa. Pensando em ajudar nossa comunidade, lançamos o CAEA Solidário, que nada mais é, do que uma forma
de ajudar aqueles que mais necessitam. Se você tem roupas que já não usa mais e alimento que possa doar, teremos
caixas solidárias em nosso Colégio, você poderá trazê-los, e nós, encaminharemos para as famílias mais afetadas por
essa pandemia! As caixas estarão disponíveis entre os dias 17/08 a 17/09. Aproveite a programação do Dia dos Pais e
demonstre sua compaixão, participe do CAEA Solidário!
6 – TESTE DO PENSAMENTO CRÍTICO
Em 2020, os alunos do 5º ano participarão do teste do Pensamento Crítico. O objetivo deste é avaliar a capacidade
cognitiva dos alunos, entre outras coisas. A atividade acontecerá no dia 18 de agosto, às 9h (turmas da manhã) e às 14h
(turmas da tarde). Foi enviado um e-mail específico para os responsáveis dos alunos do 5º ano, com um tutorial e mais
informações sobre o teste. O login e senha encontram-se no E-class.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

