COMUNICADO GERAL Nº 6/2020
Embu das Artes, 28 de fevereiro de 2020
"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16

1 – ALTERAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Informamos oficialmente aos pais, responsáveis e alunos, a chegada do nosso novo Tesoureiro, William Antonio Marcolino.
Desejamos sucesso nesta nova etapa. Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao Paulo Marcelo de Oliveira, por estes meses
dedicados aqui na unidade CAEA. Contamos com a compreensão de todos e permanecemos à disposição.

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
MANHÂ
Segunda-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 8h45 às 10h.
Segunda-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 10h15 às 11h30.
Sexta-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 8h45 às 10h.
Sexta-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 10h15 às 11h30.

1 aula/semana. Inscrições por QRCode.
TARDE
Quarta-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 16h20 às 17h35.
Quinta-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 14h às 15h15.
Quinta-feira - 6º, 7º e 8º Ano - 15h20 às 16h35.
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 – CONCURSO MINI CHEF
Com o objetivo de ajudar nossos alunos a desenvolver o hábito saudável, este semestre foi lançado o projeto Mini Chef. Incentive seu
filho a participar. Escolha uma receita ovolactovegetariana e envie seu vídeo (3 a 5 minutos) mostrando os ingredientes, modo de preparo
e, da receita pronta, para o WhatsApp 21281028 até o dia 25/03. Projeto direcionado a Educação Infantil e Fundamental I. Mais
informações no comunicado específico enviado anteriormente, e disponível no app.

4 – ESCOLA DE PAIS
Na primeira escola de pais de 2020 receberemos o Pr. Ivan Canhadas – Especialista em aconselhamento familiar, explanando o tema
“Sucesso na educação dos filhos”. Todos estão convidados a participar. A palestra será no auditório do CAEA, no dia 05/03 às 19h.

5 – 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.
“A mulher sábia edifica a sua casa, [...]”. Provérbios 14:1

6 – CARTEIRINHA ESCOLAR
Já iniciamos a entrega das carteirinhas escolares 2020. Ressaltamos que a impressão da 2º via por motivo de perda ou atualização será
cobrado o valor de R$50,00. Neste ano será implantado o uso da carteirinha escolar para compra de produtos da cantina. Os
interessados deverão procurar a tesouraria portando a carteirinha do aluno. Pagamento apenas em dinheiro.

7 – FOTOS
Nos dias 3 e 4 de março a equipe do Wilson Produções estará no CAEA para fotografar os alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I. O uso do uniforme é obrigatório. Programe-se e não falte. No dia 6 de abril vocês receberão a tradicional lembrança
escolar 2020. Mais informações no comunicado específico, e disponível no app.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

