COMUNICADO GERAL Nº 9/2020
Embu das Artes, 15 de maio de 2020.
“Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês”. Deuteronômio 1:21

1 – RPM
Agradecemos a presença de todos os responsáveis que puderam participar de nossa primeira reunião de pais, virtual. Foi muito
proveitoso poder revê-los, e explicar-lhes como iremos atender os alunos nas aulas a distância, durante essa temporada. Aos pais que
não puderam participar, e tiverem dúvidas, nos colocamos a disposição para saná-las.

2 – READAPTAÇÃO
A nova rotina nos foi imposta de forma tão rápida, e tem feito com que todos se reinventem. Tudo é muito novo, e algumas pessoas
encontram um pouco mais de dificuldade em se adaptar ao formato digital e distanciamento social. Estamos atendendo a todos com
muito carinho, procurando solucionar caso a caso. Porem nós, como instituição também estamos nos adaptando, e pedimos sua
compreensão, é possível que ocorram problemas. Agradecemos seu contato e sugestões, pois estamos trabalhando arduamente para
melhor atendê-los.

3 – ATENDIMENTO
Nossa equipe de atendimento está disponível de segunda a sexta-feira em horário comercial (8h as 17h). Porém, se por algum motivo
vocês precisarem comparecer ao CAEA, solicitamos que não tragam acompanhantes, usem máscara e agendem um horário por
telefone: 4785-8282, WhatsApp: 4785-8282 ou e-mail: recepcao.caea@ucb.org.br ou jacqueline.espindola@ucb.org.br . Precisamos
seguir os protocolos de segurança evitar ao máximo aglomerações.

4 – ENCERRAMENTO DO 1º BIMESTRE
Conforme falado na reunião de pais, para concluirmos o 1º bimestre os professores receberão as atividades solicitadas até dia 27/05.
Se houver dificuldade de acessar as atividades propostas, procure a Orientação Educacional. Não deixe de acompanhar e devolver as
atividades solicitadas, diariamente.

5 – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Neste crítico momento de pandemia torna-se imprescindível nossa comunicação através de meios digitais, para tanto é de extrema
importância que seus dados cadastrais estejam atualizados em nosso banco de dados. Sendo assim, solicitamos que os atualizem de
forma rápida e simples, acessando o link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2FJMKIdeVRUG93KSVbo9cjDcfU_j4sCo9T2XVt4Erk8QVvQ/viewform
6 – CRONOGRAMA
Fizemos alguns ajustes no horário das aulas do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio. Em breve será enviado um novo cronograma,
e terá validade a partir de segunda-feira 18/05. Para Educação Infantil iremos apresentar um novo cronograma posteriormente. Estejam
atentos.

7 – TUTORIAL
Para ajudá-los com acesso as aulas síncronas, segue um passo a passo de como fazê-lo:

https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/L3RBjT3F5995yBpQTAUrVG3SKqMQrhCtx6lS5L5q.pdf
8 – PROJETO PELICANO
A pastoral escolar segue com seu projeto nessa quarentena, só que de forma virtual. Através do Instagram “pelicano_caea_2020_”.
Toda semana postamos vídeos com temas importantes para o dia a dia, principalmente na quarentena. Há também um estudo sobre
profecia e algumas dicas legais do que fazer em tempos de distanciamento social. Sendo assim você pode se conectar mais a Jesus.
Se você quiser aprofundar mais seu conhecimento da palavra de Deus, siga o nosso pastor no perfil “RE9PG” ali ele está trazendo uma
0510mensagem de esperança todas as sextas-feiras as 20h30.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

