COMUNICADO GERAL Nº 22/2020
Embu das Artes, 03 de setembro de 2020.
“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” Hebreus 11:1
1 – AULÃO DO ENEM
Alunos do 3º ano EM, é hora de se preparar para o Enem. Segue abaixo as próximas datas. Entre no E-class e clique no
banner.

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

Data
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
Geografia
Redação
Filosofia
Literatura
Física
Sociologia
Biologia

2 – CADERNOS
No intuito de analisarmos o desempenho dos alunos do Fundamental I (1º ao 5º ano), solicitamos aos responsáveis que
tragam os cadernos de Língua Portuguesa e Matemática até o Colégio entre os dias 09 e 10/09 das 8h às 16h. Os mesmos
serão corrigidos, e devolvidos nos dias 14 e 15/09 das 8h às 16h.
3 – CAEA SOLIDÁRIO
O projeto CAEA solidário está a todo vapor!! As caixas estarão disponíveis até 17/09. Aproveite a entrega e retirada dos
cadernos ou ainda algum outro momento que precise vir ao CAEA para fazer sua doação. Traga alimentos não perecíveis
e roupas em bom estado que já não usa mais. Ajude-nos a alcançar as famílias mais afetadas por essa pandemia!
Demonstre sua compaixão, participe do CAEA Solidário!
3 – FERIADO
Na próxima segunda-feira dia 07/09, não haverá aula devido ao feriado nacional de Dia da Independência do Brasil.
Retornaremos às atividades normalmente na terça-feira 08/09. Aproveitem para colocar as atividades em ordem e
descansar!
4 – ROTINA DE ESTUDOS
Nos reinventamos e vencemos muitas dificuldades ao longo deste ano. Uma das maiores conquistas na vida acadêmica,
é criar o hábito de estudo. Porém, é muito fácil perdê-lo. Procure cumprir os prazos de entregas das atividades postadas
no E-class, para que não acumule. Em caso de dúvidas, procure o setor de Orientação Educacional.
5 – SITE APOIA
O ApoiA é um projeto sem fins lucrativos criado pela Educação Adventista da região sul de SP (APS) com o objetivo de
dar apoio aos pais de nossos alunos por meio de um portal para a divulgação de lojas, produtos e serviços, estimulando,
dessa forma, o comércio e a prestação/contratação de serviços entre nossa comunidade. Acreditamos que, ao nos
apoiarmos, com certeza sairemos mais fortes deste momento de crise.
Cadastre-se agora mesmo em apoia.paulistasul.org.br e promova seu negócio, pois #JuntosSomosMaisFortes.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

