COMUNICADO GERAL Nº 29/2020
Embu das Artes, 22 de outubro de 2020.
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!” Filipenses 4:4
1 – DIA “D” / PRÊMIO MATRÍCULAS
O Dia “D” está se aproximando!! Dia 25/10 teremos plantão de matrículas, nosso horário de atendimento será das 8h às
15h. Pedimos que agendem seu horário, a fim de evitar espera e aglomeração na recepção. Estamos a todo vapor na
temporada de MATRÍCULAS 2021.
Lembre-se, para participar do sorteio do patinete elétrico é necessário efetivar a matrícula até domingo (25/10). Essa,
também é a data limite para aproveitar:
✓ 1 camiseta do uniforme como brinde ao efetivar a rematrícula;
✓ Desconto de 70% na rematrícula (parcelamento em até 10x no cartão de crédito);
✓ 1 Cupom para participar do sorteio do Patinete Elétrico (Todos os cupons serão inseridos na urna pela secretaria ao
final de cada dia);
✓ Pacote Office 365;
✓ Google G Suíte;
✓ Garantia de vaga para alunos veteranos (Não perca a oportunidade de matricular seu(a) filho(a) na turma e
período desejado).
Caso já tenha feito o pagamento do boleto da rematrícula, finalize-a e garanta seu cupom. Entregue o kit rematrícula (ficha
cadastral, termo de ciência do código disciplinar e o contrato) preenchidos e assinados pelo responsável legal, na recepção
ou de forma online, através do portal. Acesse o link abaixo e veja como fazê-lo.
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/m83orMLNvuAy2vAv5D6LmXBgyf5wvyixaAtbpOs0.pdf
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 – PARCERIA CNA
Em virtude da parceria entre o CAEA e a CNA, escola de idiomas, os 15 primeiros alunos a efetivarem a rematrícula no Dia “D” (25/10),
ganharão bolsa de estudos de 6 meses (não incluso o material didático). Não perca a oportunidade!

4 – CENTRAL DO ALUNO
A Central do Aluno já está disponível em nossa unidade para melhor atendê-los. Lá você encontrará material didático e de
papelaria além de mostruário dos uniformes para prova. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das
7h às 17h. Entretanto, a central estará aberta neste domingo dia 25/10, das 8h às 15h.
5 – RETORNO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES – FII / EM
Nos dias 27, 28 e 29 de outubro, teremos atividades extracurriculares para as turmas do 6º ano (FII) ao 3º Ano (EM).
Faremos atualização de atividades dadas até o momento. Os alunos que precisarão comparecer nesses dias foram
convocados por e-mail pela Orientadora Educacional. Para tanto, todos os convocados precisam entregar o “Termo de
responsabilidade da família” anexado junto ao e-mail de convocação.

6 – PAAEB
Os alunos do 5º, 9º ano do EF e 2º ano do EM, participarão de seus respectivos testes de desempenho acadêmico nos
dias 28 e 29/10. A prova será totalmente online. Enviamos aos responsáveis e-mails específicos sobre o tema, com
instruções de acesso e informações sobre a avalição. Fique atento.
7 – 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.
8 – LIVE LEO FRAIMAN
É hoje a live com o escritor e terapeuta Leo Fraiman, as 19h30. Tema: Vencendo a síndrome
do imperador. Pais empoderados educam melhor. Acesse:
https://www.youtube.com/user/colegioadventistasp.
Não perca.

9 – 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.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

HORA

DATA

DISCIPLINA

18h30

27/10 Terça-feira

Geografia

19h30

27/10 Terça-feira

Redação

18h30

03/11 Terça-feira

Literatura Arte

19h30

03/11 Terça-feira

Gramática

18h30

10/11 Terça-feira

Física

19h30

10/11 Terça-feira

Sociologia

18h30

17/11 Terça-feira

Biologia

19h30

17/11 Terça-feira

Matemática

18h30

24/11 Terça-feira

História

19h30

24/11 Terça-feira

Geografia

