COMUNICADO GERAL Nº 12/2020
Embu das Artes, 09 de junho de 2020.
“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras
coisas são passadas.” Apocalipse 21:4

1 – FERIADO CORPUS CHRISTI
No município de Embu das Artes, o feriado nacional de Corpus Christi foi mantido em sua data original. Na próxima quintafeira 11/06, não haverá aula. Porém, dia 12/06, sexta-feira é dia letivo, as aulas acontecerão normalmente.
2 – CONSELHO DE CLASSE
Conforme informado anteriormente, fechamos o 1º bimestre no dia 27/05. Portanto, na próxima quarta-feira (10/06) faremos
nosso primeiro conselho de classe de 2020. Neste dia, as aulas do período da manhã acontecerão das 7h às 10h. Já o
período da tarde terá aula a partir das 14h. Os alunos deverão seguir normalmente o cronograma de aulas.
3 – NOTAS 1º BIMESTRE
As médias do 1º bimestre serão disponibilizadas a partir de 16/06. Devido ao momento, para que não haja aglomerações,
entregaremos os boletins impressos por meio de Drive Thru. Confira abaixo as datas e horários.
Dias: 16/06 - 8h às 16h
17/06 - 8h às 16h.
18/06 - 8h as 16h.
4 – AULAS SÍNCRONAS
Acreditamos que todos estão sentindo falta da nossa rotina de aulas presenciais. Temos fé que tudo logo irá passar. Mas,
enquanto isso não acontece, pedimos que deixem as câmeras abertas durante as aulas síncronas, para que haja maior
interação entre o professor e a turma. É de extrema importância a participação dos alunos nas aulas. Esclarecemos que o
processo de ensino aprendizagem em sua dinamicidade exige participação por parte dos alunos. Portanto, o olhar, a fala,
perguntas e considerações fazem parte do dia a dia da sala de aula. Todavia, não sendo possível o uso da câmera por
algum motivo, pedimos que não façam uso de imagens que possam conflitar com nossa filosofia.
5 – ATENDIMENTO / PRESENTE
Para atender a demanda de solicitações técnicas referente as aulas, estaremos disponíveis, de segunda a sexta-feira das
7h às 17h. Através do telefone 47858282 e WhatsApp 47858282. Porém, para retirar os presentes de Dia das Mães e
Páscoa ou por qualquer outro motivo, vocês precisarem comparecer ao CAEA, solicitamos que não tragam
acompanhantes, usem máscara e agendem um horário. Precisamos seguir os protocolos de segurança, evitando ao
máximo aglomerações.

Atenciosamente,
Anderson Macário

Diretor Geral

