
 

COMUNICADO GERAL Nº 2/2021 

Embu das Artes, 28 de janeiro de 2021 
 

"Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus 

Cristo, o Justo”.  1 João 2:1 

 

1 – INÍCIO DAS AULAS 

Iniciamos 2021 com muitas expectativas e gostaríamos de agradecer o engajamento de todos que puderam estar presentes na 1ª 

reunião de pais. Infelizmente ainda não podemos acolher todos nossos alunos em um mesmo dia. Devido as muitas mudanças 

repentinas, tivemos alguns problemas técnicos nos primeiros dias, a maior parte deles já solucionados. Agradecemos a todos os alunos 

e responsáveis pela compreensão. Esperamos atendê-los prontamente e da melhor forma possível. 

2 - MATRÍCULAS 

Nossas vagas estão se esgotando, quase 95% delas foram preenchidas e já não há vagas em algumas turmas. Mas ainda dá tempo de 
participar da promoção “DICA DE AMIGO”. Confira abaixo o regulamento. 
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! 

3 - CENTRAL DO ALUNO – MATERIAL ESCOLAR 

Continua disponível em nosso Colégio a Central do Aluno, atendendo das 8h às 17h. Não deixe a compra do material do seu filho para 

última hora, pois nesta época a procura por este serviço aumenta consideravelmente, podendo haver atraso na entrega dos mesmos. 

Lembrando que a data limite para que o aluno tenha todo material solicitado, é dia 01 de fevereiro. 

4 - CALENDÁRIO 1º BIMESTRE (sujeito a alteração) 

Janeiro 
01- Feriado Confraternização 
Universal 
25 - Reunião de Pais e Início do 
Ano Letivo 
28 a 29 - Semana de Adaptação 
(Ed. Infantil) 

Fevereiro 
9 a 12 - Prova Diagnóstica 
18 - Feriado Municipal – Aniversário de 
Embu das Artes 
19 a 27 - 10 Dias de Oração 

Março 
01 e 05 - Atividade Diagnóstico UCB (5º 
ao 3º Ens. Médio) 
17 - Escola de Pais 
29 - Conselho de Classe / Reunião 
Pedagógica 
29 a 31 - Semana Santa 
 

Abril 
01 a 04 - Semana Santa 
02 - Feriado Paixão de Cristo 
05 a 09 - Recuperação 
12 a 16 - Simulado CPB Ens. Médio 
13 - Fim do 1º Bimestre: 55 dias 
letivos 
14 - Início do 2º bimestre. 
21 - Feriado Tiradentes 

5 - CANTINA 

Nossa cantina está funcionando normalmente. Segue a tabela de preços: 

✓ Bananinha Chips               3,50                       

✓ Biscoito de Polvilho 3,00 

✓ Pão de Queijo 70g 3,50 

✓ Pipoca                             1,50 

✓ Pizza                             4,50 

✓ Salgados Assados 4,50 

✓ Suco Superbom               3,00 

✓ Suco Poupas (Copo) 1,50 

✓ Leite Fermentado (Yakult) 1,80 

✓ Muppy de Soja               3,00 

✓ Água de Coco               2,50 

✓ Açaí no Palito               3,00 

✓ Açaí no Pote               6,50 

✓ Bananinha               1,50 

✓ Barrinha de Cereal 2,00 

6 - LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS 

Aos alunos do 6º ano ao Ensino Médio oferecemos a locação de armários. Valor R$ 80,00/ano. Interessados procurem a tesouraria. 

7 - CONTRATURNO 

O contraturno já está funcionando, as atividades oferecidas são: Reforço escolar, brinquedoteca, cantinho da leitura, videoteca, sala de 

repouso, musicalização, culinária, fazendinha, arvorismo, aula de informática e inglês, projeto horta saudável, ed. física, sala ambiente, 

3 refeições ao dia e horário flexível. Lembrando que o Contraturno está disponível para aluno das seguintes turmas: MATERNAL 

AO 6º ANO (manhã). Confira! 



 
 

8 - ATIVIDADE DIAGNÓSTICA  

Tendo como objetivo contribuir para que a verificação da aprendizagem ocorra de forma mais abrangente, realizaremos uma atividade 

diagnóstica do 1º ao 5º ano, nos dias 09 a 12 de fevereiro, e do 6º ao Ensino Médio de 01 a 05 de março. O resultado da atividade 

fornecerá informações importantes para a organização de um planejamento que atenda os objetivos traçados para o ano letivo que se 

inicia.  

9 - SAÍDA DO ALUNO 

Preocupados com a segurança de nossos alunos na saída do Colégio. Gostaríamos de saber quais responsáveis estão autorizados a 

retirá-los ao término da aula. Pedimos a colaboração dos pais, para o devido preenchimento e entrega do formulário abaixo. É de suma 

importância que seja entregue o quanto antes para que possamos tomar as medidas cabíveis desde o 1º dia de aula.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Atenciosamente, 

Anderson Macário 

Diretor Geral 


