COMUNICADO GERAL Nº 34/2020
Embu das Artes, 25 de novembro de 2020.
“Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá.” Provérbios 19:21
1 – MATRÍCULAS
Somos uma das maiores redes educacionais do mundo. Procuramos nos adaptar e inovar em todos os aspectos diante do
cenário de crise pandêmica que estamos atravessando. O reconhecimento da sociedade em nosso entorno tem nos
mostrado que estamos avançando no caminho certo. Temos recebido inúmeras visitas de famílias interessadas na
educação que oferecemos. Estamos a todo vapor na temporada de MATRÍCULAS 2021. Algumas turmas estão com
poucas vagas, garanta a sua e aproveite os benefícios:
✓ Desconto de 50% na rematrícula (parcelamento em até 10x no cartão de crédito);
✓ Pacote Office 365;
✓ Google G Suíte;
2 - DICA DE AMIGO
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!
Antecipe sua rematrícula!
3 - CENTRAL DO ALUNO
A Central do Aluno conta com atendimento presencial e virtual especializado em nossa unidade. Agora é possível fazer a
compra pelo telefone 47858297 e WhatsApp 997156166. Solicite a lista de materiais e uniformes, faça seu pedido e pague
através do PIX. Pagamento a vista com 10% de desconto ou em até 10x no cartão de crédito (atendimento presencial).
Para mais informações entre em contato conosco. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7h às
13h e das 14h às 17h.
4 - ATIVIDADES
Uma das maiores conquistas na vida acadêmica, é criar o hábito de estudos, mas ao mesmo tempo, é muito fácil perdêlo. Fique atento ao prazo de entrega das atividades, procure cumpri-los. Sabemos que ao longo deste ano foi necessário
reinventar-se e, por estarmos vivendo um momento atípico, ainda estamos recebendo atividades de bimestres anteriores,
a fim de que os alunos alcancem média anual satisfatória. Em caso de dúvidas, procure o setor de Orientação Educacional.
5 – MUTIRÃO DE NATAL
O Natal está se aproximando, contamos com vocês para levarmos alegria em forma de cestas de alimento para crianças
e adolescentes do CECA e famílias carentes do entorno do Colégio. O CAEA está desafiando você, aluno e funcionário a
doar 2k de alimentos não perecíveis. Faça sua parte, deposite-os nas caixas dispostas na recepção do colégio até 10/12.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

