COMUNICADO GERAL Nº 18/2020
Embu das Artes, 06 de agosto de 2020.
“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?”
Salmos 27:1
1 – MÉDIAS 2º BIMESTRE
As médias do 2º bimestre serão disponibilizadas através do portal: caea.educacaoadventista.org.br e aplicativo: Educação
Adventista, a partir do dia 10/08.
2 – PALESTRAS DE ESPERANÇA
Nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão preocupadas
sem saber o que o futuro nos aguarda. Ansiedade, depressão, até
mesmo o medo da morte, tem sido as cores pintadas nessa
experiência tão desafiadora.
E no meio de todo esse caos será que ainda existe esperança? Será
que existe uma possibilidade de algo melhor?
A partir do dia 08/08, o CAEA trará até você uma nova perspectiva
de como enxergar aquilo que está acontecendo em nosso mundo.
Utilizando a Bíblia como nosso guia, estudaremos temas
relacionados ao tempo do fim e que trazem respostas aos nossos
questionamentos, além de esperança para um futuro incerto!
Você é o nosso convidado, participe e interaja conosco através da
nossa página no Facebook.

https://www.facebook.com/colegioadventistadeembudasartes/
Data: 08/08 às 11h.
3 – PROJETO PELICANO
Atenção Alunos do CAEA, o Pelicano está de volta! Para maiores informações, dia 08/08 às 15 horas, no Insta do Pelicano!
@pelicano_caea_2020_
4 – REFORÇO 1º AO 5º ANO
Salientamos que as aulas de reforço são para os alunos do 1º ao 5º ano que apresentaram dificuldade na aprendizagem
do conteúdo ministrado até o momento. A convocação deles foi feita através do E-class.
5 – 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.
Facebook:

https://www.facebook.com/colegioadventistadeembudasartes/

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCTEDtD8M_uHYCWQ0OQClV8w/live

6 – 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.
7 – AULÃO DO ENEM
Hoje tem live “Aulão do Enem” de Redação e Filosofia às 18h30. Não perca! Segue tabela com datas atualizadas.

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

Data
06/08 Terça-feira
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
Redação/Filosofia
Literatura/ Arte
Gramática
Física
Sociologia
Biologia
Matemática
História
Geografia
Redação
Filosofia
Literatura
Física
Sociologia
Biologia

8 – DIA DO ESTUDANTE
Dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Estudante. Nossa homenagem aos estudantes do CAEA, nossa razão de ser!
Que em sua caminhada quatro itens estejam sempre presentes na bagagem: A Humildade, necessária para reconhecer
que há sempre algo a aprender; A Dedicação, sem a qual nada se consegue de realmente valioso na vida; A Persistência,
fundamental para enfrentar as naturais e inevitáveis dificuldades; E o Sucesso, que é a própria conquista do saber.

“Porque aprender é a única ação de que a mente não se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.” (Leonardo Da
Vinci)

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

