
 
 

 

 

COMUNICADO GERAL Nº 10/2020 

 
Embu das Artes, 22 de maio de 2020. 
 

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha” 1Corintios 13:4 

 

1 – DRIVE IN – PROGRAMAÇÃO DIA DAS MÃES 

Neste Dia das Mães atípico, em quarentena, o reconhecimento do CAEA a essas mulheres valorosas. Essa data tão significativa, não 

poderia passar em branco. O CAEA preparou uma programação especial para demonstrar nosso carinho e reconhecimento por todas as 

mamães. No formato de Drive in, as mamães assistirão a uma bela homenagem sem precisar sair da segurança do seu carro. Queremos 

ser breves, iniciaremos no horário com pontualidade. Informamos que seguiremos os protocolos de segurança e pedimos sua colaboração 

neste sentido, saindo do carro apenas no caso de urgência. Estaremos com toda a equipe para ajudá-los. Para que todas as mamães 

possam aproveitar ao máximo, pedimos que se atentem as seguintes informações:  

✓ 27/05 as 18h – Turmas (Maternal A e B, Pré I A e B, Pré II B e 2º B) 

✓ 27/05 as 20h – Turmas (Pré II A, 1º A e 2º A) 

✓ 28/05 as 18h – Turmas (1º B, 3º A, 3º B e 4º B) 

✓ 28/05 as 20h – Turmas (4º A, 5º A e 5º B) 

Devido ao espaço do estacionamento ser limitado é importante que participem de apenas 1 apresentação, e apenas um carro por família.  

2 – ENTREGA DOS PRESENTES 

Na oportunidade do evento Drive in dia das mães iremos entregar os presentes da pascoa e do dia das mães. As demais turmas poderão 

retirar os presentes nos seguintes dias e horários: 

✓ 29/05 (sexta-feira) das 8h às 12h 

✓ 01/06 (segunda-feira) das 8h às 16h 

✓ 02/06 (terça-feira) das 8h às 16h 

✓ 03/06 (quarta-feira) das 8h às 16h 

Obs. Devido a pandemia, aqueles que não retirarem, faremos a entrega em momento oportuno. 

3 – ATENDIMENTO   

Para atender a demanda de solicitações técnicas referente as aulas, estaremos disponíveis, de segunda a sexta-feira das 7h as 17h. 

Através do telefone 47858282 e WhatsApp 47858282. Porém, se por algum motivo vocês precisarem comparecer ao CAEA, solicitamos 

que não tragam acompanhantes, usem máscara e agendem um horário. Precisamos seguir os protocolos de segurança evitar ao máximo 

aglomerações. 

4 – ENCERRAMENTO DO 1º BIMESTRE 

Conforme falado na reunião de pais, para concluirmos o 1º bimestre os professores receberão as atividades solicitadas até dia 27/05. 

Se houver dificuldade de acessar as atividades propostas, procure a Orientação Educacional. Não deixe de acompanhar e devolver as 

atividades solicitadas, diariamente.  

5 – FERIADO 

Conforme mencionado no comunicado específico anterior, o feriado da Revolução Constitucionalista (09/07), foi antecipado para próxima 

segunda-feira, dia 25/05 pelo governo do estado. Portanto, nesse dia não haverá aula, nem atendimentos. Voltaremos, normalmente na 

terça-feira dia 26/05.  

6 – ALTERAÇÃO NO QUADRO DE PROFESSORES   

Informamos oficialmente aos pais, responsáveis e alunos, a chegada do nosso novo professor de Ensino Religioso, que atenderá as 

turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, André Coelho Kawamura. Desejamos sucesso nesta nova etapa. Aproveitamos a 

oportunidade para agradecer ao professor Alisson de Andrade Ávila, por estes anos dedicados aqui na unidade CAEA. Contamos com 

a compreensão de todos e permanecemos à disposição. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Anderson Macário 

Diretor Geral 


