COMUNICADO GERAL Nº 20/2020
Embu das Artes, 20 de agosto de 2020.
“Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que
guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos” Salmos 103:17-18
1 – DRIVE IN DO DIA DOS PAIS
Gostaríamos de externar nosso agradecimento a todas as famílias que puderam participar desse momento conosco. Devido à crise não
pudemos demonstrar nosso afeto com um abraço. Mas ficamos muito contentes em recebê-los, e rever os rostinhos de nossos alunos
que estavam acompanhando seus papais.

2 – DRIVE THRU DOS PRESENTES
Na oportunidade do evento fizemos a entrega dos presentes do Dia dos Pais. Já para as turmas do Fund. II, Médio e quem não pôde
comparecer a programação, poderão retirá-los por meio de Drive thru. A entrega está acontecendo desde quarta-feira 19/08.
Atenderemos nesse formato até o fim dessa semana. Segue horários:
✓ 20/08 (quinta-feira) das 8h às 16h.
✓ 21/08 (sexta-feira) das 8h às 12h.

3 – AULÃO DO ENEM
Alunos do 3º ano EM, é hora de se preparar para o Enem. Segue abaixo as próximas datas. Programe-se.

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

Data
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
Sociologia
Biologia
Matemática
História
Geografia
Redação
Filosofia
Literatura
Física
Sociologia
Biologia

4 – CAEA SOLIDÁRIO
Estamos passando por uma fase complicada, e alguns entre nós estão sofrendo as consequências disso de uma forma mais severa.
Pensando em ajudar nossa comunidade, lançamos o CAEA Solidário, que nada mais é, do que uma forma de ajudar aqueles que mais
necessitam. Se você tem roupas que já não usa mais e alimento que possa doar, teremos caixas solidárias em nosso Colégio, você
poderá trazê-los, e nós, encaminharemos para as famílias mais afetadas por essa pandemia! As caixas estarão disponíveis entre os
dias 17/08 a 17/09. Demonstre sua compaixão, participe do CAEA Solidário!

5 – PESQUISA DE OPINIÃO DOS ALUNOS
Nos próximos dias faremos uma pesquisa de opinião com os alunos do 1º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. No horário
de aula, entraremos nas salas para um bate papo rápido. O objetivo da pesquisa é saber como os alunos têm lidado com as aulas
remotas, e as ferramentas de aula online (Zoom e E-class).

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

