COMUNICADO GERAL Nº 31/2020
Embu das Artes, 04 de novembro de 2020.
“Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos; logo, todos morreram.”
2 Coríntios 5:14
1 - AULAS HÍBRIDAS
Conforme comunicado enviado anteriormente, retomaremos as aulas regulares presenciais (ensino híbrido) a partir de
05/11 (EI e FI) e 09/11 (FII e EM). No entanto, alguns cuidados são necessários e as aulas presenciais serão
escalonadas. Separamos os alunos em dois grupos, A e B. Hoje, foi enviado através de e-mail específico, as datas para
retorno dos grupos, a todos os responsáveis (EI e FI) que sinalizaram positivamente ao retorno no formulário. Aos
responsáveis do FII e EM, enviaremos na sexta-feira dia 06/11. Enviaremos também um novo cronograma de aulas para
atender o ensino híbrido. Fiquem atentos.
2 - INTERCÂMBIO
Hoje 04/11, às 19h teremos reunião sobre a viagem de intercâmbio/2021, para as
turmas do 6º ano 3º EM. Acesse o link
https://www.youtube.com/watch?v=O1vMhhNulMI.

3 - NUTRIÇÃO
Durante este ano realizamos em nosso Colégio o concurso Mini Chef, voltado as turmas da Educação Infantil e
Fundamental I, estimulando assim, o interesse pelo alimento saudável através do preparo do mesmo. No dia 16/11, a
nutricionista Quétlin, responsável pelo projeto, entregará o certificado e a medalha aos ganhadores, além de estar à
disposição para atendimento aos pais que se interessarem em conversar com a ela.
4 - MATRÍCULAS
Somos uma das maiores redes educacionais do mundo. Procuramos nos adaptar e inovar em todos os aspectos diante do
cenário de crise pandêmica que estamos atravessando. O reconhecimento da sociedade em nosso entorno tem nos
mostrado que estamos avançando no caminho certo. Temos recebido inúmeras visitas de famílias interessadas na
educação que oferecemos. Estamos a todo vapor na temporada de MATRÍCULAS 2021. Algumas turmas estão com
poucas vagas, garanta a sua e aproveite os benefícios:
✓ Desconto de 50% na rematrícula (parcelamento em até 10x no cartão de crédito);
✓ Pacote Office 365;
✓ Google G Suíte;
Caso já tenha feito o pagamento do boleto da rematrícula, finalize-a. Lembre-se, a vaga só está garantida, quando o
sistema acusa o pagamento e o kit (ficha cadastral, termo de ciência do código disciplinar e o contrato) é entregue na
secretaria preenchidos e assinados pelo responsável legal 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

5 - 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!
6 - 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 13h e das 14h às 17h.
7 - CANTINA ABERTA
Reabriremos nossa cantina seguindo todos os protocolos sanitários necessários. Daremos continuidade no projeto de uso
da carteirinha escolar como meio para compras na cantina, a fim de que os alunos não precisem manusear cédulas e
moedas. Para tanto, os responsáveis precisam se dirigir a tesouraria portanto a carteirinha escolar 2020 do aluno em mãos,
lembrando que o valor a ser creditado precisa ser pago em dinheiro. Abaixo, segue tabela de valores da cantina.

Salgados

Variedades

Empanada de brócolis

R$

4,50

Açaí 200gr

R$

8,00

Croissant (4 queijos, pizza, requeijão)

R$

4,50

Biscoito de polvilho

R$

2,50

Pão de queijo 90gr

R$

3,00

Amendoins 80gr

R$

3,50

Kibe de queijo

R$

4,50

Sorvete frutinho 80gr

R$

2,00

Picolé de frutas DVS

R$

2,50

Bebidas
Suo de caixinha 200 ml

R$

3,50

Água Mineral

R$

2,00

8 - 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

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

