COMUNICADO GERAL Nº 25/2020
Embu das Artes, 24 de setembro de 2020.
“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.” Gálatas 6:9
1 – LANÇAMENTO DE MATRÍCULAS
Nosso processo de matrículas para o ano de 2021 já está aberto. Durante essa semana vocês estarão recebendo em suas
casas os kits de rematrícula, com toda instrução necessária para efetivá-la. Logo estará disponível a opção de rematrícula
online. Fique atento! Em caso de dúvidas, estaremos a disposição para atendê-los.
2 – REUNIÃO DE PAIS VIA ZOOM
Hoje 24/09, faremos duas reuniões de pais com objetivo de explanar assuntos como retorno às aulas presenciais e
rematrículas. Para que possamos atender o maior número de pais, separamos o horário das 18h para as turmas Maternal
ao 5º ano, e o horário das 19h para as turmas do 6º ano ao EM. Para os pais que tem filhos em turmas diferentes,
basta assistir apenas a uma reunião. Abaixo, segue os dados para acesso as reuniões:
Maternal ao 5º ano às 18h:
https://adventistas.zoom.us/j/96047086807
ID: 960 4708 6807
Senha: 117980
6º ano ao EM às 19h:
https://adventistas.zoom.us/j/92530166226
ID: 925 3016 6226
Senha: 241406
3 – RECESSO
Entendemos que com o adiantamento das férias escolares, faz-se necessário um período para que os alunos descansem.
No próximo mês, teremos um recesso entre os dias 01 a 05/10. Nestes dias não haverá aulas síncronas e atividades.
Porém, o portal estará disponível para que coloquem as atividades em dia, caso precisem. Com exceção das horas de
Sábado (18h de sexta-feira às 18h de sábado). Aproveitem para descansar! Nos dias 01, 02 e 05/10 atenderemos
presencialmente, assuntos relacionados a matrículas e rematrículas, agende seu horário entre 8h e 17h, através
do telefone/ WhatsApp: 47858282.
4 – REFORÇO
No 4º bimestre intensificaremos as aulas de reforço para as turmas do 6º ano ao 3º EM. A convocação dos alunos que
apresentaram alguma dificuldade na aprendizagem dos conteúdos ministrados até o momento, será feita através do Eclass até dia 30/09. O início do reforço será a partir de 06/10.
5 – ATIVIDADES
No dia 30/09 quarta-feira, encerramos o 3º bimestre. Procure colocar as atividades em dia, se houver dificuldade procure
o serviço de orientação educacional. O 4º bimestre iniciará em 06/10, após o recesso. Entraremos na reta final do ano de
2020, e com ele, novos desafios, não deixe suas atividades para última hora.
6 – PROJETO APOIA
O ApoiA é um projeto sem fins lucrativos criado pela Educação Adventista da região sul de SP (APS) com o objetivo de
dar apoio aos pais de nossos alunos por meio de um portal para a divulgação de lojas, produtos e serviços, estimulando,
dessa forma, o comércio e a prestação/contratação de serviços entre nossa comunidade. Acreditamos que, ao nos
apoiarmos, com certeza sairemos mais fortes deste momento de crise.
Cadastre-se agora mesmo em apoia.paulistasul.org.br e promova seu negócio, pois #JuntosSomosMaisFortes.
7 – MATERIAL 4º BIMESTRE
Em breve será ministrado aos alunos o conteúdo do 4º bimestre. Solicitamos a retirada deste material no Colégio entre os
dias 29 e 30/09 das 8h às 16h. O mesmo já se encontra devidamente separado. Lembrando que o material que fica
guardado conosco é somente da Educação Infantil e Fundamental I. Aproveitem para fazer a rematrícula e garantir a vaga.

8 – 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!

9 – PLANTÃO DE MATRÍCULAS
Atendendo a solicitações, faremos plantões de matrículas nos dias 29/09, 06/10 e 08/10. Entendemos a dificuldade de
alguns pais, em comparecer ao colégio dentro do horário comercial. Nestes dias estenderemos nosso atendimento até as
20h. Pedimos que agendem seu horário, a fim de evitar espera e aglomeração na recepção.
10 – 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
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30

DATA
29/09 Terça-feira
29/09 Terça-feira
06/10 Terça-feira
06/10 Terça-feira
13/10 Terça-feira

DISCIPLINA
Biologia
Redação
Física
Sociologia
Matemática

19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30

13/10 Terça-feira
20/10 Terça-feira
20/10 Terça-feira
27/10 Terça-feira
27/10 Terça-feira
03/11 Terça-feira
03/11 Terça-feira
10/11 Terça-feira
10/11 Terça-feira
17/11 Terça-feira
17/11 Terça-feira
24/11 Terça-feira
24/11 Terça-feira

Filosofia
História
Química
Geografia
Redação
Literatura Arte
Gramática
Física
Sociologia
Biologia
Matemática
História
Geografia

