COMUNICADO GERAL Nº 4/2020
Embu das Artes, 13 de fevereiro de 2020
“Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus.” 1 Coríntios 1:4

1 – PROVAS
A partir de amanhã 14/02, começam as provas (P1) para as turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Conforme calendário de
provas enviado anteriormente. Disponível no site e aplicativo. Programe-se.

2 – 10 DIAS DE ORAÇÃO
Continuamos empenhados em nosso projeto de oração. Duas vezes ao dia (10h30 e 15h30) separamos alguns minutos para orarmos
juntos pelos pedidos que temos recebido. Se houver algum pedido especial, procure a pastoral do CAEA. 47858282.

3 – SUBSTITUTIVA
Estamos às vésperas de semana de prova. Se organize para que o aluno não falte. Se, por motivo maior o aluno não puder comparecer,
é necessário que haja justificativa plausível (atestado médico) para que o mesmo possa ter direito a prova substitutiva. O atestado deve
ser encaminhado a Orientação Educacional em até 24h.

4 – ARMÁRIOS FUND. II / EM.
Ainda temos alguns armários para locação. Pensando no bem estar de nossos alunos do 6º ano ao Ensino Médio, disponibilizamos
armários para locação. Valor R$80,00/ano. Procure a tesouraria.

5 – PARCERIAS
Queremos oferecer muito mais a você neste ano; por isso já estamos com as inscrições abertas para as modalidades abaixo.
ESCOLA DE MÚSICA:

ESCOLINHA DE ESPORTES:

Modalidades disponíveis: VIOLÃO Valor: R$ 80,00 (oitenta
reais, uma hora/ aula semanal). / PIANO Valor: R$100,00 (cem
reais, uma hora/ aula semanal).
Dias e horários a combinar.
Início em Março.

Modalidade disponível: FUTSAL
Dias e horários: a combinar.
Inscrição por QRCode

DESBRAVADORES:

Meninos e meninas com idades 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.
ROBOTICA:

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.

6 – FERIADOS
Conforme Calendário do 1º bimestre enviado anteriormente, nas próximas semanas teremos feriados nos dias 18/02 – Aniversário da
cidade de Embu das Artes; e 24/02 e 25/02 Carnaval. Nesses dias não haverá aula.

7 – CARTEIRINHA ESCOLAR
Ainda estamos fotografando os alunos, no intuito de atualizar os cadastros e confeccionar as carteirinhas estudantis. Pedimos a
colaboração dos pais e responsáveis para que os alunos não faltem durante essa semana. As carteirinhas serão entregues no fim de
fevereiro.

8 – MÉRITO ACADÊMICO
Com o objetivo de valorizar o desempenho dos nossos alunos e motivá-los cada vez mais, no final de cada bimestre, faremos a entrega
do certificado de mérito acadêmico. Para participar os alunos deverão ter média bimestral acima de 8. Alunos diamante – média entre
9 e 10. Alunos ouro – média entre 8 e 8,9.
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