COMUNICADO GERAL Nº 24/2020
Embu das Artes, 17 de setembro de 2020.
“Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos.” Provérbios 17:6
1 – LANÇAMENTO DE MATRÍCULAS
É com grande alegria que informamos que amanhã dia 18/09, faremos o lançamento da campanha de Matrículas 2021.
Esse, é sempre um dia festivo para nossos alunos e funcionários. Mesmo vivendo momentos inusitados, queremos
compartilhar esse momento com vocês alunos, que são a razão de existirmos. 2021 vem aí, cheio de novidades. E o nosso
lançamento não poderia ser diferente, contamos não apenas com a sua presença, mas com sua participação! Neste dia
teremos um momento especial com todos os alunos. As informações e links para nosso encontro estão no E-class.

2 – KIT MATRÍCULA
Você receberá o kit rematrícula a partir de 21/09, com as instruções e documentação necessária para efetivação da
rematrícula de seu(s) filho(s). Entretanto, a partir deste ano, será disponibilizado aos alunos veteranos, a possibilidade de
fazer matrículas sem precisar sair de casa. Pensando em seu conforto e bem estar, proporcionamos à pais e responsáveis
a novidade de matrículas online. De forma simples e bem intuitiva, vocês poderão fazê-lo acessando o nosso portal:
caea.educacaoadventista.org.br.
3 – AULÃO DO ENEM
Alunos do 3º ano EM, é hora de se preparar para o Enem. Segue abaixo as próximas datas. Entre no E-class e clique no
banner.

Horário
18h30
19h30
18h30

Data
22/09 Terça-feira
22/09 Terça-feira
29/09 Terça-feira

Disciplinas
Física
Sociologia
Biologia

4 – ENEM INTERATIVO
Nos dias 22 e 23/09, será aplicado o simulado do Enem Interativo para as turmas do Ensino Médio. No primeiro dia o aluno
fará o Caderno 1 e a redação, podendo realizá-lo no tempo máximo de 5h30. Já no segundo dia o aluno fará o Caderno 2,
com tempo máximo de 5h de duração. O simulado estará disponível no CBP Prova. Neste dia os alunos deverão entrar
normalmente em aula às 7h, via Zoom. Os professores farão a costumeira reflexão do dia e passarão mais detalhes sobre
a prova.
5 – CONSELHO DE CLASSE
No dia 23/09 quarta-feira, teremos conselho de classe com horário de aula diferenciado para algumas turmas, atentem-se:
Turmas da manhã:
✓ Educação Infantil e Fundamental I – Aula Normal.
✓ Fundamental II e Ensino Médio – Aula até às 10h.
Turmas da tarde:
✓ Educação Infantil e Fundamental I – Aula a partir das 14h.

6 – CAEA SOLIDÁRIO
Hoje encerramos mais um projeto, e gostaríamos de externar nosso agradecimento a cada família que colaborou com
doações de roupas e alimentos entre outras coisas. Com certeza sua compaixão fará a diferença na vida de muitas
pessoas. Para aqueles que ainda não puderam depositar algo nas caixas, corre que ainda dá tempo. As caixas estarão
disponíveis até o fim do dia. Demonstre sua compaixão, participe do CAEA Solidário!
7 – RECESSO
Entendemos que com o adiantamento das férias escolares, faz-se necessário um período para que os alunos descansem.
No próximo mês, teremos um recesso entre os dias 01 a 05/10. Nestes dias não haverá aulas síncronas e atividades.
Porém, o portal estará disponível para que coloquem as atividades em dia, caso precisem. Com exceção das horas de
Sábado (18h de sexta-feira às 18h de sábado). Aproveitem para descansar!
8 – PROJETO APOIA
O ApoiA é um projeto sem fins lucrativos criado pela Educação Adventista da região sul de SP (APS) com o objetivo de
dar apoio aos pais de nossos alunos por meio de um portal para a divulgação de lojas, produtos e serviços, estimulando,
dessa forma, o comércio e a prestação/contratação de serviços entre nossa comunidade. Acreditamos que, ao nos
apoiarmos, com certeza sairemos mais fortes deste momento de crise.
Cadastre-se agora mesmo em apoia.paulistasul.org.br e promova seu negócio, pois #JuntosSomosMaisFortes.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

