COMUNICADO GERAL Nº 15/2020
Embu das Artes, 23 de julho de 2020.
“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.” Colossenses 3:14
1 – PROJETO VISITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Durante essa semana fizemos visitas aos alunos da Educação Infantil. Foi muito bom poder revê-los. Gostaríamos de
agradecer a parceria entre a família e o Colégio.
2 – DEVOLUTIVA DOS CADERNOS
Aos responsáveis dos alunos do Fund. I que trouxeram os cadernos de Português e Matemática para serem corrigidos,
solicitamos que os retirem na próxima semana. Entre os dias 27 e 28/07 das 8h às 16h.
3 – CONSELHO DE CLASSE
No dia 29/07 quarta-feira, teremos conselho de classe com horário de aula diferenciado para algumas turmas, atentem-se:
Turmas da manhã:
✓ Educação Infantil e Fundamental I – Aula Normal.
✓ Fundamental II e Ensino Médio – Aula até às 10h.
Turmas da tarde:
✓ Educação Infantil e Fundamental I – Aula a partir das 14h.
4 – PALESTRAS DE ESPERANÇA
Nesse momento de pandemia muitas pessoas estão preocupadas sem saber o que o futuro nos aguarda. Ansiedade,
depressão, até mesmo o medo da morte, tem sido as cores pintadas nessa experiência tão desafiadora.
E no meio de todo esse caos será que ainda existe esperança? Será que existe uma possibilidade de algo melhor?
A partir do dia 08/08 o CAEA trará até você uma nova perspectiva de como enxergar aquilo que está acontecendo em
nosso mundo. Utilizando a Bíblia como nosso guia, estudaremos temas relacionados ao tempo do fim e que trazem
respostas aos nossos questionamentos, além de esperança para um futuro incerto!
Você é o nosso convidado, participe e interaja conosco através da nossa página no Facebook.

https://www.facebook.com/colegioadventistadeembudasartes/
Data: 08/08 às 11h.
5 – PROJETO PELICANO
Atenção Alunos do CAEA, o Pelicano está de volta! Para maiores informações dia 08/08 às 15 horas no Insta do Pelicano!
@pelicano_caea_2020_
6 – REFORÇO 1º AO 5º ANO
No 3º bimestre intensificaremos as aulas de reforço para as turmas do 1º ao 5º ano. A convocação dos alunos que
apresentaram alguma dificuldade na aprendizagem dos conteúdos ministrados até aqui, será feita através do E-class.
7 – FEIRA DAS PROFISSÕES
Direcionada aos alunos do Ensino Médio, no dia 30/07 quinta-feira, às 14h acontecerá a feira profissional online. Serão
disponibilizadas palestras, plantões de dúvidas e testes vocacionais. Para fazer a inscrição acesse o site:
www.uniexpo.com.br, o quanto antes.
8 – ESCOLA DE PAIS
Dia 06 de agosto às 19h30 teremos a 2ª escola de pais/2020, com o tema “Saúde emocional e desafios educacionais em
tempo de pandemia”. A palestrante será a Dra. Catherine Araújo com especialização em distúrbios do desenvolvimento.

9 – AULÃO DO ENEM
É hora de se preparar para o Enem. A partir de hoje teremos lives especiais para o 3º ano do Ensino Médio. Com as
principais disciplinas e temas direcionados. A live de hoje será às 18h30 e abordará as disciplinas de Matemática e História.
Acesse o link: https://youtu.be/-DWafU2FR_U
Confira abaixo os dias e horários das próximas lives:
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Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

Data
21/07 Terça-feira
28/07 Terça-feira
28/07 Terça-feira
04/08 Terça-feira
11/08 Terça-feira
18/08 Terça-feira
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29/09 Terça-feira
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