
 
 

 

 

COMUNICADO GERAL Nº 7/2020 

Embu das Artes, 05 de março de 2020. 
 

“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus”.   Romanos 12:2 

 

1 – EXCURSÃO CULTURAL 

Seguem as excursões culturais que teremos ainda neste 1º semestre. Acompanhe abaixo as datas e os locais de destino. Incentive 

seu(a) filho(a) a participar. 

Mais informações no comunicado específico enviado anteriormente. 

DATA SÉRIE DESTINO VALOR 
13/04 Educ Infantil e Fund. I Aquário de São Paulo R$120,00 

14/04 6º, 7º e 8º Anos  “Catavento“ – Parque Ibirapuera R$68,00 

15/04 9º Ano e Ens. Médio “Tour na USP R$88,00 

 

2 – PARCERIAS 

Queremos oferecer muito mais a você neste ano; por isso já estamos com as inscrições abertas para as modalidades abaixo. 
Início em março. 

DESBRAVADORES: 

Meninos e meninas com idade entre 10 e 15 anos. Reúnem-se uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, 

percepções e o gosto pela natureza. As inscrições estão sendo feitas no Colégio Adventista de Embu das Artes no período das reuniões, 

aos domingos, de 08:45 as 11:20h, até o dia 1º de março deste ano. Os documentos para inscrição são: RG e CPF de um dos pais e do 

filho(a), carteira de convênio ou do SUS para ficha de saúde e cópia atualizada da carteira de vacinação. 

ROBÓTICA: 

Todas as quartas das 10h às 11h30: para os alunos do 2º ao 5º ano que estudam a tarde. 

                             das 12h30 às 14h: para os alunos do 2º ao 4º ano que estudam pela manhã. 

                             das 14h15 às 15h45: para os alunos do 5º ao 1º ano do ensino médio que estudam pela manhã.              

INVESTIMENTO: Material e licença de uso: R$ 259,90/ano + 10 parcelas de R$ 119,90 (Boleto ou cartão de crédito). 

Informações e dúvidas entre em contato: (11) 3672-0498 ou 98909-1269 WhatsApp. 

MÚSICA: 

Violão: Alunos do 3º ano do Ens. Fundamental ao Ens. Médio. R$ 80,00/mês. 1 aula/semana. Mínimo de 4 alunos por turma. 

Terça-feira - turmas da manhã - 12h45 às13h30.                                            Terça-feira - turmas da tarde - 10h às 10h45. 

 

Piano: Alunos de todas as turmas. R$ 100,00/mês. 1 aula/semana. Mínimo de 4 alunos por turma. 

Alunos Ed. Infantil e 1º ano. 

Terça-feira – turmas da manhã – 14h15 às 15h.                                             Segunda-feira – turma da tarde – 11h05 às 11h40. 

Alunos 2º ano ao Ens. Médio. 

Terça-feira – turmas da manhã – 13h30 às 14h15.                                         Terça-feira – turma da tarde – 10h45 às 11h30. 

  FUTSAL: 

Alunos de todas as turmas. R$ 70,00 (matrícula) R$100,00/mês    1 aula/semana. Inscrições por QRCode.

MANHÂ TARDE 

Segunda-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 8h45 às 10h. Quarta-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 16h20 às 17h35. 

Segunda-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 10h15 às 11h30. Quinta-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 14h às 15h15. 

Sexta-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 8h45 às 10h.  Quinta-feira - 6º, 7º e 8º Ano - 15h20 às 16h35. 

Sexta-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 10h15 às 11h30. Quinta-feira - 9º Ano e Ens. Médio - 16h45 às 18h. 

 

NOITE 

                                                                Segunda-feira - 9º Ano e Ens. Médio - 18h às 19h15. 

                                                                Terça-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 18h às 19h15. 

                                                                Terça-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 19h20 às 20h35. 

                                                                Quarta-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 18h às 19h15. 

                                                                Quinta-feira - 6º, 7º e 8º Ano - 18h às 19h15. 

                                                                Quinta-feira - 6º, 7º e 8º Ano - 19h20 às 20h35. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3 – AÇÃO E REAÇÃO – NEW DIRECTIONS  

O grupo de teatro do nosso colégio já está a todo vapor, junto com a pastoral estaremos desempenhando peças teatrais que nos levem 

a pensar e a refletir no amor ao próximo e na pessoa de Jesus, os ensaios ocorrerão a cada 15 dias às quintas feiras, na parte da tarde. 

(sujeito a alteração), os ensaios poderão ocorrer com mais frequência de acordo com a necessidade, porém tudo será avisado 

antecipadamente. 

4 – PROJETO PELICANO 

O projeto pelicano terá início nessa sexta-feira dia 13/03 às 19h30, será um programa voltado para o Ensino Médio com participação da 

turma do 9º ano, é um projeto feito de alunos para alunos. Estimule a participação de(a) seu(a) filho(a). Ajude-nos a descobrir por onde 

tem estado a nossa ave misteriosa. 

5 – ESCOLA DE PAIS 

Gostaríamos de lembrá-los sobre nossa “Escola de Pais”. Com o Pr. Ivan Canhadas explanando o tema “Como ter sucesso na educação 

dos filhos” A palestra será no auditório do CAEA, no dia 05/03 às 19h.Teremos a apresentação do coral de alunos das seguintes turmas: 

Maternal, Pré 1 e 3º Ano. Venha prestigiá-los. Os alunos que irão participar deverão chegar as 18h. 

6 – DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

O dia internacional da mulher é comemorado mundialmente no dia 08 de março. A data celebra a importância da mulher na sociedade. 
 

“Reveste-se de força e dignidade; sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor.”   Provérbios 31:25-26 
 

7 – CRÉDITO ANTECIPADO CANTINA 

Já está em funcionamento o uso da carteirinha escolar para compras na cantina. Os interessados deverão procurar a tesouraria portando 

a carteirinha do aluno. Pagamento apenas em dinheiro. Em caso de perda comunique-nos imediatamente. Lembrando que para 

confecção da 2º via, será cobrado o valor de R$50,00. 

 

 

Variedades    

Açaí 200gr  R$   8,00  

Biscoito de polvilho  R$   2,50  

Snack krock (doce)  R$   3,00  

Snack Krock (salgado)  R$   3,50  

Mel  R$   0,50  

Picolé de frutas  R$   2,50  

Picolé de açaí  R$   3,00  

Doce de banana s/açúcar  R$   2,50  

Doce de banana choc. diet  R$   2,50  

Banana chips   R$   3,50  

Amendoins 80gr  R$   3,50  

Sorvete frutinho 80gr  R$   2,00  

Salada de Frutas  R$   4,00  
 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Anderson Macário 

Diretor Geral 

Salgados   

Mini pizza   R$   4,50  

Croissant (queijo, pizza, requeijão)  R$   4,50  

Pão de batata (requeijão)  R$   4,50  

Pão de hamburguer (carne vegetal)  R$   4,50  

Trouxinha de pizza   R$   4,50  

Esfirra (carne vegetal, quejo)  R$   4,50  

Pão de queijo 90gr  R$   3,00  

Sanduíche natural  R$   4,50  

Pizza fechada (pizza, queijo)  R$   4,50  

Folheado (pizza, queijo)  R$   4,50  

  

Bebidas    

Glugs 200 ml  R$   3,50  

Suco natural copo 200ml  R$   1,50  

Água Mineral   R$   2,00  


