
 
 

 

 

COMUNICADO GERAL Nº 8/2020 

 
Embu das Artes, 12 de maio de 2020. 
 

“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”.   João 16:33 

 

Diante do cenário atual desejamos encontrá-los com saúde, confiantes que muito em breve tudo isso passará. Estamos com 

muita saudade dos nossos alunos, pois sem eles a escola fica sem vida, mas acreditamos que a prioridade no momento é 

mantê-los em segurança, bem como os seus familiares. 

 

1 – RETORNO AS AULAS 

Atendendo às determinações governamentais continuaremos, até segunda ordem, com as aulas online. As aulas virtuais iniciarão no 

dia 14/05 (quarta-feira). 

2 – RPM 

A fim de esclarecermos algumas dúvidas e darmos continuidade ao ano letivo, teremos reunião de pais no dia 13/05. Este encontro será 

virtual, respeitando assim o distanciamento social imposto pelas autoridades. Atenção aos horários:  

 

✓ 8h – Ed. Infantil ao 5º ano - https://adventistas.zoom.us/j/7970943083?pwd=ZkwvNkl4NklZYmY3Um1EcENxemRzQT09  -  

ID da reunião: 797 094 3083 - Senha: 658414 

 

✓ 9h – Fund.II - https://adventistas.zoom.us/j/7970943083?pwd=ZkwvNkl4NklZYmY3Um1EcENxemRzQT09  -  

ID da reunião: 797 094 3083 - Senha: 658414 

 

✓ 10 – Ens. Médio - https://adventistas.zoom.us/j/7970943083?pwd=ZkwvNkl4NklZYmY3Um1EcENxemRzQT09  -  

ID da reunião: 797 094 3083 - Senha: 658414 

 

 

3 – ATENDIMENTO   

O atendimento aos pais e responsáveis será de segunda à sexta-feira das 8h às 17h. Portanto, 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 ao máximo evitar 

aglomerações. 

4 – ACESSO AO E-CLASS E ZOOM 

A transição para o aprendizado em casa é uma grande mudança para os que não estão acostumados. Diante dessas circunstâncias 

excepcionais, investimos recursos financeiros para disponibilizar atividades à distância (Distance Learning) em ferramentas para um 

ensino em ambiente virtual. Pensando na segurança de nossos alunos e responsáveis, fizemos um upgrade no pacote de acesso da 

ferramenta ZOOM. A partir de agora para assistir as aulas síncronas o responsável deverá acessar o “G Suite” no  E-CLASS ou este 

link http://gsuite.paulistasul.org.br/Form e informar alguns dados.  Após isso, o sistema disponibilizará um e-mail corporativo e 

senha para cada aluno. Proporcionando aos administradores mais controle de usuários dentro das salas virtuais. Caso ainda não tenha 

acesso a essas ferramentas, entre em contato com o Colégio o mais breve possível.  

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 

 

Atenciosamente, 

 

Anderson Macário 

Diretor Geral 
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