COMUNICADO GERAL Nº 2/2020
Embu das Artes, 30 de janeiro de 2020
“Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus”
Apocalipse 14:12

1 – REUNIÃO DE PAIS
Agradecemos a presença dos pais e responsáveis em nossa 1ª RPM de 2020. Esperamos continuar atuando juntos na educação de
nossos alunos ao longo deste ano. Estaremos sempre à disposição para ajudar na formação dos alunos à nós confiados.

2 – CALENDÁRIO 1º BIMESTRE (sujeito a alteração)
Janeiro
01- Feriado – Confraternização
Universal
27 - Reunião de Pais e Início do
Ano Letivo
28 a 31 - Semana de Adaptação
(Ens. Infantil)

Fevereiro
03 a 07 - Semana da Bíblia
10 a 14 - Prova Diagnóstica Ens. Fund. II
e Ens. Médio
14 a 21 - Prova 1
18 – Feriado Municipal – Aniversário de
Embu das Artes
24 e 25 - Feriado de Carnaval
27 - Chalenge Day

Março
04 e 05 - Simulado Diagnóstico UCB (5º
ao 3º Ens. Médio)
05 - Escola de Pais
08 - Dia Internacional da Mulher
13 - Projeto Pelicano
20 a 27 - Prova 2
30 - Conselho de Classe / Reunião
Pedagógica

Abril
02 a 08 - Recuperação
06 a 09 - Semana Santa
09 - Fim do 1º Bimestre: 51 dias
letivos
10 – Feriado – Paixão de Cristo

3 – SISTEMÁTICA
Disponibilizaremos o calendário de provas do 1º bimestre (6º ano ao Ensino Médio) no site e no app do Colégio a partir do dia 03/01/2020.
O calendário de provas das turmas do 1º a 5º ano serão enviados via agenda do aluno na mesma data.

4 – CENTRAL DO ALUNO – MATERIAL ESCOLAR
Lembre-se que a partir de 03 de fevereiro os professores poderão solicitar atividades e trabalhos com base nos materiais solicitados
para 2020. Caso o aluno ainda não tenha o material completo, adquira-o na loja “CENTRAL DO ALUNO” no CAEA. Não deixe para
última hora.

5 – CONTRATURNO
Conforme comunicado específico enviado anteriormente. Amanhã, sexta-feira dia 31/01/2020 às 7h teremos reunião no auditório com
os pais e responsáveis dos alunos do contraturno. Receberemos também os pais que têm interesse nessa modalidade. O CAEA oferece
reforço escolar, brinquedoteca, cantinho da leitura, videoteca, sala de repouso, musicalização, culinária, fazendinha, arvorismo, aula de
informática, inglês, projeto horta saudável, ed. física, sala ambiente, 3 refeições ao dia e horário flexível. Esse projeto atende alunos do
Maternal ao 6º ano.

6 – 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.

7 – 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 Colégio, 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 passar instruções gerais. Os comunicados serão enviados via e-mail, e ficarão disponíveis no site do Colégio
(caea.educacaoadventista.org.br) e no aplicativo.

8 – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
É de suma importância que seu cadastro esteja atualizado em nosso banco de dados. Por isso não deixe de enviar os documentos
solicitados no ato da matrícula. O WhatsApp do Colégio (4785-8282) pode ser usado para o recebimento dos documentos solicitados
pela secretaria, bem como o seguinte e-mail: recepcao.caea@ucb.org.br. Em breve enviaremos comunicado com cobrança de
documentos que ainda estão pendentes. Contamos com sua colaboração.

9 – SISTEMÁTICA DE ATRASOS
Estamos formando os cidadãos de amanhã. Incentive a pontualidade, e caso haja atraso justifique-o na secretaria do colégio.
A tolerância é de 10 minutos. Quando não for justificado, o 1º atraso será notificado ao responsável via telefone, o 2º atraso será
notificado por escrito, e no 3º atraso o aluno só poderá entrar na aula com a presença de um responsável.

10 - MATRÍCULAS
Ainda temos vagas em algumas turmas, convide seu amigo para conhecer nosso Colégio e continue participando da “DICA DE AMIGO”
Regulamento:
- 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!

11 – CANTINA
Segue tabela de preço da cantina.

Salgados

Variedades

Mini pizza

R$

4,50

Açaí 200gr

R$

8,00

Croissant (queijo, pizza, requeijão)

R$

4,50

Biscoito de polvilho

R$

2,50

Pão de batata (requeijão)

R$

4,50

Snack krock (doce)

R$

3,00

Pão de hamburguer (carne vegetal)

R$

4,50

Snack krock (salgado)

R$

3,50

Trouxinha de pizza

R$

4,50

Mel

R$

0,50

Esfirra (carne vegetal, quejo)

R$

4,50

Picolé de frutas

R$

2,50

Pão de queijo 90gr

R$

3,00

Picolé de açaí

R$

3,00

Sanduíche natural

R$

4,50

Doce de banana s/açúcar

R$

2,50

Pizza fechada (pizza, queijo)

R$

4,50

Doce de banana choc diet

R$

2,50

Folheado (pizza, queijo)

R$

4,50

Banana chips

R$

3,50

Amendoins 80gr

R$

3,50

Sorvete frutinho 80gr

R$

2,00

Sala da de Frutas

R$

4,00

Bebidas
Glugs 200 ml

R$

3,50

Suco natural copo 200ml

R$

1,50

Água Mineral

R$

2,00

*Conforme disponibilidade de estoque.

** Para compra antecipada procure a tesouraria.

12 – PARCERIAS
Queremos oferecer muito mais a você neste ano; por isso já estamos com as inscrições abertas para as modalidades abaixo.
ESCOLA DE MÚSICA:

ESCOLINHA DE ESPORTES:

Modalidades disponíveis: VIOLÃO Valor: R$ 80,00 (oitenta
reais, uma hora/ aula semanal). / PIANO Valor: R$100,00 (cem
reais, uma hora/ aula semanal).
Dias e horários a combiner

Modalidade disponível: FUTSAL
Dias e horários: a combinar.
Inscrição por QRCode

DESBRAVADORES:

Meninos e meninas com idades 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 pra ficha de saúde e cópia atualizada da carteira de vacinação.
ROBOTICA:

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.

13 – SEMANA DA BÍBLIA
Durante toda a próxima semana estaremos engajados em um projeto onde o objetivo é enaltecer a palavra do nosso Criador. Faremos
diversas atividades voltadas à bíblia. Realizaremos juntos, alunos e funcionários uma ação com propósito de participar do RankBrasil.
Não falte, contamos com sua presença, especialmente no dia 05 de fevereiro, quarta-feira.

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

15 – SAÍDA DO ALUNO
Notamos que alguns pais ainda não entregaram a autorização de saída de seus filhos. 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
o mais breve possível.

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:
1
2
3
4
5
6
( ) Todos os dias / Somente: ( ) Seg ( ) Ter ( ) Qua ( ) Qui ( ) Sex

RG:

Telefones:

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

Anderson Macário
Diretor Geral

