
 
 

 

 

COMUNICADO GERAL Nº 5/2020 

Embu das Artes, 20 de fevereiro de 2020 
 

“Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.” Salmos 4:8 

 

1 – 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 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: 

INSCRIÇÕES ATÉ HOJE 20/02. 

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    1 aula/semana. Inscrições por QRCode.

MANHÂ TARDE 

Segunda-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 8h45 às 10h. Quarta-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 16h20 às 17h35. 

Segunda-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 10h15 às 11h30. Quinta-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 14h às 15h15. 

Sexta-feira - 3º, 4º e 5º Ano - 8h45 às 10h.  Quinta-feira - 6º, 7º e 8º Ano - 15h20 às 16h35. 

Sexta-feira - Infantil, 1º e 2º Ano - 10h15 às 11h30. 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. 

2 – 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. 

3 – FERIADO CARNAVAL 

Conforme Calendário do 1º bimestre enviado anteriormente, na próxima semana teremos feriado nos 24/02 e 25/02 Carnaval. Nesses 
dias não haverá aula.  

4 – NUTRICIONISTA 

Nesta última quarta-feira 19/02 recebemos a visita da nutricionista Quétlin. A responsável pelo “Projeto Mini Chef” esteve com os alunos 

da Ed. Infantil e Ens. Fundamental I, falando um pouco mais e tirando dúvidas sobre o assunto. Incentive seu filho a participar. 

 

 

 



 
 

 

 

 

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. 
 
“Uma esposa exemplar; feliz quem a encontrar! É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe 
falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as 
mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para todos 
os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra; com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade 
ao seu trabalho; seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a 
noite. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres.” Provérbios 31 10-20 

6 – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/ CARTEIRINHA ESCOLAR 

Salientamos a importância de entregar a autorização de saída dos alunos. Pensando na segurança deles, faz-se necessário sabermos 

quem está autorizado a retirá-los do Colégio. Aos que ainda não o fizeram, pedimos a gentileza de entregar o formulário abaixo 

devidamente preenchido na secretaria até 21/02. Pois dependemos dessa informação para confeccionar as carteirinhas, que serão 

entregues até o fim do mês de fevereiro. Caso seja preciso fazer uma nova via, será cobrado o valor de R$50,00. 

 

 

ALUNO:______________________________________________________________          TURMA:________________ 

 
Obs.: No campo abaixo não é necessário incluir o nome dos pais. Mesmo que o aluno saia de TRANSPORTE ESCOLAR, 

preencha o quadro abaixo com os nomes dos responsáveis autorizados, para o caso de uma eventualidade.  

 
1) ACOMPANHADO PELOS PAIS OU SEGUINTES RESPONSÁVEIS: 

 Nome: Parentesco: RG: Telefones: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

(   ) Todos os dias / Somente: (   ) Seg  (   ) Ter   (   ) Qua   (   ) Qui   (   ) Sex 

 
2) NO TRANSPORTE ESCOLAR DO(A) TIO(A):______________________________ Tel.:_________________________ 

(   ) Todos os dias / Somente: (   ) Seg  (   ) Ter   (   ) Qua   (   ) Qui   (   ) Sex 

 

3) DESACOMPANHADO(A): (   ) Todos os dias / Somente: (   ) Seg  (   ) Ter   (   ) Qua   (   ) Qui   (   ) Sex 
 

Anderson Macário 

Diretor Geral 


