#vemprocaea
Embu das Artes, 10 de outubro de 2019
“Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo.”

Comunicado 11/19
Jeremias 17:14

Senhores Pais e Responsáveis,
1 - ALTERAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Informamos oficialmente aos nossos pais e alunos a chegada da nossa nova Secretária, Jacqueline Rocha Espíndola.
Desejamos sucesso nesta nova etapa.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a Miriã Lisboa de Oliveira, por estes anos dedicados aqui na unidade
CAEA.
Contamos com a compreensão de todos e permanecemos à disposição.
2 - MATRÍCULAS 2020

Estamos a todo vapor na temporada de MATRÍCULAS 2020.
Lembre-se, a matrícula efetivada até o dia 20/10/2019 terá as seguintes vantagens:
➢ Desconto de 50% na rematrícula;
➢ Brinde de uma bola;
➢ Alunos que se matricularem até o dia
06/10 até o dia 11/10 – ganham 2 cupons
13/10 até o dia 20/10 – ganha 1 cupom
Obs.: Estes cupons podem ser retirados na secretaria.
Sorteio Especial
Educação Infantil ao 5º ano – Moto Elétrica e Material Didático
6º ano ao 9º ano – Patinete Elétrico e Hoverboard
Ensino Médio – Smartphone e Material Didático
Após o dia 20/10/2019 (DIA “D” – domingo), receberemos as matrículas de alunos novos que já estão na
lista de espera.
Evite deixar para a última hora, pois a garantia de vaga na turma e período desejado são mantidas somente
até esta data, ficando à disposição de todos a partir de então.
Por isso, aproveite a grande oportunidade para fazer a sua rematrícula sem precisar comparecer a Escola.
Para a sua comodidade, basta enviar pelo seu filho à secretaria o envelope com os documentos
preenchidos e assinados juntamente com o boleto da rematrícula pago.
3 - PLANTÃO DE MATRÍCULAS

Para atender a necessidade de alguns pais, de alunos novos e veteranos, estaremos em plantão de
matrícula nas seguintes datas:
➢ 10/10 até as 20hr.
➢ 13/10 das 8h às 13h.
➢ 20/10 das 8h às 15h.
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4 - AULÃO TOP DO ENEM

Aulão Top do Enem para alunos do 9º ano ao 3º ano do Ensino Médio. No dia 13/10 das 9hr às 12hr teremos
aulas de Matemática, Português, Geografia, Química, Biologia, História e Física. Traga um amigo.
5 - PROJETO DICA DE AMIGO #VEMPROCAEA

Indique um amigo e ganhe um 01 Voucher no valor de R$ 200,00 para compra de livros e uniformes em
nossa Central de Materiais.

Regulamento da promoção:
- O aluno indicado deverá entregar a ficha de indicação preenchida na secretaria da escola no ato da
matrícula;
- O responsável e/ou aluno que indicou, posteriormente deverá retirar a ficha carimbada e assinada na
tesouraria da escola;
- O voucher só terá validade com carimbo e assinatura e só poderá ser utilizado na Central de Materiais;
- Alunos que já tenham sido indicados por outras pessoas ou que sejam de estabelecimentos parceiros não
poderão ser indicados;
- Irmãos não são considerados indicação;
- Alunos que bolsista não conta para indicação, mas se o mesmo indicar um amigo pagante ganha o
voucher;
- A promoção terá validade até o final das matrículas.
ATENÇÃO: A falta do formulário preenchido e entregue na secretaria impossibilitará o aluno de participar
da promoção!
6 - VIII FECAPS

Nos próximos dias daremos início á fase eliminatória da VIII edição do FECAPS. A fase final se dará no
Sesc Interlagos(https://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/) nos dias 06 e 07/11, englobando as seguintes
modalidades: Voleibol, Atletismo, Queimada, Tênis de Mesa e Natação. Destinado aos alunos do 6º ano ao
Ensino Médio.
Os alunos interessados deverão efetuar o pagamento de R$ 160,00 até 31/10 a vista (em dinheiro) ou
cartão de crédito (3x). Lembrando que a alimentação ficará por conta do aluno.

7 - RPM

A Reunião de Pais, referente ao 3º bimestre, acontecerá no dia 18/10 (sexta-feira), das 7h às 11h. Neste
dia não haverá aula para nenhuma turma.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Escolar

