
 

COMUNICADO GERAL Nº 1/2021 

Embu das Artes, 19 de janeiro de 2021 
 
"O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz”.                                                                                                                                                                                                                                    

Hebreus 13:2 

 

O Colégio Adventista de Embu das Artes deseja um feliz ano novo a todos! Louvamos a Deus por mais um ano que Ele nos concede e 
esperamos que este os encontre com saúde e vigor, usufruindo as mais ricas bênçãos dos Céus!  
Damos as boas-vindas aos novos alunos que em 2021 farão parte da família CAEA, esperando que sejam bem acolhidos e felizes nesta 
nova etapa. Aos nossos queridos alunos veteranos, agradecemos a confiança depositada em nós para mais um ano caminharmos juntos 
neste processo tão importante de educação e crescimento. 
Este é nosso primeiro comunicado geral, portanto pedimos atenção aos itens que seguem abaixo para um bom começo de nosso ano 
letivo: 

1 - REUNIÃO DE PAIS  

Dia 25 de janeiro faremos a 1º reunião de pais de 2021, devido as circunstâncias, neste ano a mesma será online. Convidamos a todos 

os responsáveis a participar deste importante evento, neste primeiro encontro falaremos da sistemática e rotina do colégio, e 

apresentaremos os nossos professores. Atenção aos horários das reuniões de cada série e seus devidos links de acesso: 

HORÁRIOS: 

 7h30 às 9h30 - Maternal ao 5º Ano Link: https://youtu.be/m3L1AFQTrBE 

 10h às 12h - 6º Ano ao Ensino Médio. Link: https://youtu.be/_RyLQnDPFOs 

2 – ATENDIMENTO ESPECÍFICO 

Nos dias 26 e 27/01 faremos reuniões específicas para as turmas da Educação Infantil e Fundamental I. Essas reuniões terão a finalidade 

de estreitar os laços entre os responsáveis e as professoras. As reuniões serão online. Usaremos a plataforma ZOOM, os links de 

acesso para a reunião serão os mesmos das aulas e serão enviados em breve por e-mail. 

Fiquem atentos aos horários:  

26/01 27/01 

8h - 4º ano A e B 
9h - 3º ano A e B 

10h - 2º ano A e B 
11h - 1º ano A e B 

14h - Pré II B 
15h - Maternal e Pré I B 

8h - Maternal A e Pré I A 
9h – Pré II A 

10h - 5º ano A e B 
 

 

3 - RETORNO HÍBRIDO - PESQUISA 

De acordo com as deliberações do governo para a área de educação, retomaremos as aulas no ensino híbrido (presencial e online 

alternado). Portanto, faz-se necessário que os responsáveis se posicionem em relação a adesão da aula presencial. Solicitamos que 

TODOS os responsáveis preencham a pesquisa através do link abaixo, impreterivelmente até 21/01 as 8h, assim poderemos separar 

os alunos em grupos https://forms.gle/LPTAeVgYNLbmvTSe8 . 

4 - ENTREGA DE LIVROS E MATERIAIS ESCOLARES 

Neste ano, devido a possibilidade de haver ensino híbrido (aulas presenciais e online) e, pensando na segurança de nossos alunos, não 
receberemos antecipadamente os materiais escolares, assim evitaremos o manuseio desnecessário dos materiais no momento. Para o 
primeiro dia de aula solicitamos apenas um caderno, agenda e estojo, os demais serão solicitados pelo(a) professor(a) durante as aulas.  

5 - INÍCIO DAS AULAS 26/01 (terça-feira) 

Queremos receber todos os alunos neste dia, seja remoto ou presencialmente. Portanto, atenção aos horários: 

CURSO TURNO MANHÃ TURNO TARDE (segunda a quinta) TURNO TARDE (sexta-feira) 

EDUCAÇÃO INFANTIL 07h às 11h30min 12h45min às 17h20min 12h45min às 16h20min 

1º AO 5º ANO 07h às 11h40min 12h45min às 17h30min 12h45min às 16h30min 

6º AO 9º ANO 07h às 11h50min   

ENSINO MÉDIO 07h às 12h35min   

 

 

https://youtu.be/m3L1AFQTrBE
https://youtu.be/_RyLQnDPFOs
https://forms.gle/LPTAeVgYNLbmvTSe8


 
 
IMPORTANTE:  
➢ HORÁRIO ESPECIAL DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL E PRÉ), HORÁRIO DE SAÍDA NA PRIMEIRA SEMANA 
(26 a 29):  10h - turno da manhã e às 15h45 - turno da tarde. 
➢ TERMO DE RESPONSABILIDADE 2021: É de extrema importância que até o dia 26/01 (primeiro dia de aula) TODOS os alunos 
entreguem o termo de responsabilidade da família devidamente preenchido e assinado na secretaria do CAEA. Disponível em 
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/Lz06TpROnfw7hvXOP586hJG4xLKk9AgEQrpNy07C.pdf ou na recepção. A falta 
do documento impedirá o aluno de assistir aula presencial.  
➢ UNIFORME: Todos os alunos deverão comparecer uniformizados (calça, camiseta, tênis, devidamente identificados). Por motivo de 
segurança dos alunos, não é permitido o uso de tênis com rodinha, chinelos, sandálias, papetes, crocs, botas e sapatos. 
➢ Lembrem-se de trazer a garrafinha e a máscara. 

6 - CENTRAL DO ALUNO – MATERIAL ESCOLAR 

Continua disponível em nosso Colégio a Central do Aluno, atendendo de segunda a quinta-feira das 8h às 17h e sexta-feira 8h às 16h 

no período de férias (até 22/01). Após dia 25/01, das 8h às 17h. Não deixe a compra do material do seu filho para última hora, pois nesta 

época a procura por este serviço aumenta consideravelmente, podendo haver atraso na entrega dos mesmos. Lembrando que a data 

limite para que o aluno tenha todo material solicitado, é dia 01 de fevereiro. 

7 - CONTRATURNO 

O contraturno já está funcionando, as atividades oferecidas são: Reforço escolar, brinquedoteca, cantinho da leitura, videoteca, sala de 

repouso, musicalização, culinária, fazendinha, arvorismo, aula de informática e inglês, projeto horta saudável, ed. física, sala ambiente, 

3 refeições ao dia e horário flexível. Lembrando que o Contraturno está disponível para aluno das seguintes turmas: MATERNAL 

AO 6º ANO (manhã). Confira! 

8 - PACOTE OFFICE 365 

Ao efetivar matrícula para 2021, o aluno tem direito ao Pacote Office 365. Para ter acesso, entre no link e efetue o cadastro. 

http://aluno.educadventista.org    

9 - ACOMPANHAMENTO DA VIDA ESCOLAR DO ALUNO 

Você, pai, mãe ou responsável devidamente cadastrado em nosso sistema, pode acompanhar a vida escolar do aluno pelo nosso site 
http://caea.educacaoadventista.org.br/academico/ou pelo aplicativo da Educação Adventista (Android e IOS). Basta  
efetuar o cadastro no primeiro acesso e depois informar o login e senha para entrar. Segue o tutorial de como se cadastrar: 
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/rlpEtdvoEV3tUKsZagEBOCmsLUgMzZFeOSxqwt69.pdf  
Conheça nossa página no Facebook http://caea.educacaoadventista.org.br/  

e Instagram https://linktr.ee/colegiodoembu  

10 - COMUNICAÇÃO 

Certos da importância de uma boa comunicação, base de todo o relacionamento, estamos de portas abertas para recebê-los. Se tiverem 
dúvidas, sugestões ou reclamações, nos procurem. Esperamos que sejamos parceiros, para que tenhamos um ano cheio de bênçãos e 
vitórias. Mantenha sempre seus dados atualizados junto à secretaria do CAEA, assim quando precisarmos entrar em contato não 
teremos dificuldades. Os comunicados são os meios de mantermos a família informada sobre os acontecimentos importantes do Colégio 
e informar instruções gerais. Os comunicados “Gerais” serão enviados todas as quintas-feiras e os comunicados “Específicos” serão 
enviados sempre que houver necessidade de explanar algum assunto característico de algum tema ou turma e serão encaminhados via 
e-mail. Além disso, ficarão disponíveis no site do Colégio (caea.educacaoadventista.org.br). O WhatsApp do Colégio (4785-8282) é 
usado para receber documentos solicitados pela secretaria e outros de interesse do nosso estabelecimento de ensino. Neste número 
não atendemos ligações, pois utilizamos o aplicativo via computador. 

11 - MATRÍCULAS 

Houve um aumento na demanda por vagas das turmas de 2021. Em razão disso, quase 90% de nossas vagas foram preenchidas e já 
não há vagas em algumas turmas. Mas ainda dá tempo de participar da promoção “DICA DE AMIGO”. Confira abaixo o regulamento. 
Ganhe 01 Voucher no valor de R$ 200,00 para compra de livros e uniformes em nossa Central de Materiais, ao indicar um amigo**.  

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; 

- Aluno 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! 

12 - LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS 

Aos alunos do 6º ano ao Ensino Médio oferecemos a locação de armários. Valor R$ 80,00/ano. Interessados procurem a tesouraria. 

 

https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/Lz06TpROnfw7hvXOP586hJG4xLKk9AgEQrpNy07C.pdf
http://aluno.educadventista.org/
http://caea.educacaoadventista.org.br/academico/
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/rlpEtdvoEV3tUKsZagEBOCmsLUgMzZFeOSxqwt69.pdf
http://caea.educacaoadventista.org.br/?fbclid=IwAR0zsUr6QZxvlEKbGnMNEK0yu-m79aJL0XomdD3cJH6g3GcDGwZYTILZLXg
https://linktr.ee/colegiodoembu


 

13 - ED. FÍSICA – ENSINO MÉDIO 

Neste ano, retomaremos o horário de aulas padrão da rede de Educação Adventista. Sendo assim, as aulas de Ed. Física do Ensino 

Médio acontecerão no período contrário, após as 12h35. Para as meninas, segundas e quartas-feiras e para os meninos, terças e 

quintas-feiras. 

14 - AULAS VIA ZOOM  

As aulas remotas serão síncronas e em tempo real. Ou seja, o aluno que estiver em casa assistirá a mesma aula utilizando os links que 

serão enviados através do e-class. 

15 - BILHETE DO ESTUDANTE  

Alunos que utilizam transporte público para se deslocar entre a escola e a residência, podem solicitar o bilhete do estudante junto a 

secretaria do colégio. Benefício exclusivo aos alunos com RG, CPF e comprovante de residência cadastrados no banco de dados do 

mesmo. 

16 – ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Durante o ano de 2021, queremos oferecer ainda mais aos nossos alunos. Teremos as seguintes atividades extracurriculares: Robótica, 

Natação, Teatro, Música (piano e violão) e Futebol. Informações específicas serão enviadas em breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 - SAÍDA DO ALUNO 

Preocupados com a segurança de nossos alunos na saída do Colégio. Gostaríamos de saber quais responsáveis estão autorizados a 

retirá-los ao término da aula. Pedimos a colaboração dos pais, para o devido preenchimento e entrega do formulário abaixo. É de suma 

importância que seja entregue o quanto antes para que possamos tomar as medidas cabíveis desde o 1º dia de aula.  

ALUNO:______________________________________________________________          TURMA:________________ 

 

Obs.: No campo abaixo não é necessário incluir o nome dos pais. Mesmo que o aluno saia de TRANSPORTE ESCOLAR, 

preencha o quadro abaixo com os nomes dos responsáveis autorizados, para o caso de uma eventualidade.  

 

1) ACOMPANHADO PELOS PAIS OU SEGUINTES RESPONSÁVEIS: 

 Nome: Parentesco: RG: Telefones: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

(   ) Todos os dias / Somente: (   ) Seg  (   ) Ter   (   ) Qua   (   ) Qui   (   ) Sex 

 

2) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) TIO(A):______________________________ Tel.:_________________________ 

(   ) Todos os dias / Somente: (   ) Seg  (   ) Ter   (   ) Qua   (   ) Qui   (   ) Sex 

 

3) DESACOMPANHADO(A): (   ) Todos os dias / Somente: (   ) Seg  (   ) Ter   (   ) Qua   (   ) Qui   (   ) Sex 
 

 

 

 

 

Sabemos o quanto a nova rotina será desafiadora para os alunos, educadores e família. Contudo, ressaltamos que 

estamos preparados com todos os protocolos de segurança sendo aplicados em nossa escola. Estamos certos 

de que contaremos com a parceria da nossa comunidade escolar, sempre comprometida com a educação de seus 

filhos, com a Escola e com o País. 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Anderson Macário 

Diretor Geral 


