
 

COMUNICADO GERAL Nº 3/2021 

 
Embu das Artes, 04 de fevereiro de 2021 
 

"Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.”.  2 Timóteo 1:7 

 

1 - SISTEMÁTICA DE ATRASOS 

Estamos formando os cidadãos de amanhã. Incentive a pontualidade, e caso haja atraso justifique-o na secretaria do colégio. A tolerância 

é de 10 minutos. Quando não for justificado, o 1º atraso será notificado ao responsável via telefone, o 2º atraso será notificado por 

escrito, e no 3º atraso o aluno só poderá entrar na aula após o responsável comparecer ao colégio e resolver a questão dos atrasos. A 

assiduidade e pontualidade faz-se necessária também nas aulas virtuais. 

2 - MATRÍCULAS 

Agradecemos a colaboração e confiança em nós depositada. As matrículas continuam a todo vapor e as vagas estão se esgotando. 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. 

Lembre-se, o uso do material escolar é obrigatório. A falta do mesmo poderá gerar notificações e ocorrências aos responsáveis. 

4 - CÂMERAS 

Orientamos que todos os alunos mantenham as câmeras abertas durante as aulas síncronas, a fim de que haja maior interação entre o 

professor e a turma. É de extrema importância a participação dos alunos nas aulas. Esclarecemos que o processo de ensino 

aprendizagem em sua dinamicidade exige participação por parte dos alunos. Portanto, o olhar, a fala, perguntas e considerações fazem 

parte do dia a dia da sala de aula. Todavia, não sendo possível o uso da câmera por algum motivo, pedimos que notifiquem o serviço 

de orientação educacional e, não façam uso de imagens que possam conflitar com nossa filosofia. 

5 - FERIADO 

Não haverá aula (presencial e síncrona) nos dias 18 e 19/02 devido ao feriado municipal de aniversário de Embu das Artes e recesso 

respectivamente. 

6 - 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 10 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. Os detalhes e dinâmica da atividade diagnóstica enviaremos em um comunicado específico. 

7 - ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

Neste ano queremos oferecer muito mais aos nossos alunos; por isso já estamos com as inscrições abertas para as modalidades abaixo. 
Início em março. 

DESBRAVADORES: 

Meninos e meninas com idade 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 poderão ser feitas no CAEA aos domingos, de 14/02 a 14/03 das 09h às 11h30. 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. Mais informações - Elaine ou Beatriz - tel.: (11)994606090. 

AVENTUREIROS: 

Meninos e meninas com idade entre 05 e 09 anos. Reúnem-se uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, 

percepções e o gosto pela natureza. Previsão de início – abril. Mais informações – Pr. Pires – tel.: 999722252. 



 
MÚSICA: 

Violão: Alunos do 2º 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 às 13h30.                                        Segunda-feira - turmas da tarde - 11h0 às 11h45. 

Piano: Alunos do Pré II ao 5º ano. R$ 100,00/mês. 1 aula/semana. Mínimo de 4 alunos por turma. 

Terça-feira - turmas da manhã - 10h15 às 11h.                                            Segunda-feira - turmas da tarde - 13h30 às 14h15. 

 

Ukulele: Alunos do Pré II ao Ens. Médio. R$ 80,00/mês. 1 aula/semana. Mínimo de 4 alunos por turma. 

Terça-feira - turmas da manhã - 9h30 às 10h45.                                          Terça-feira - turmas da tarde - 16h05 às 16h50. 

8 - CADERNOS 

No intuito de analisarmos o desempenho dos alunos do Fundamental I (1º ao 5º ano), solicitamos aos responsáveis que 

tragam os cadernos de Língua Portuguesa e Matemática até o Colégio entre os dias 20 e 23/03 das 8h às 17h. Os mesmos 

serão corrigidos, e devolvidos nos dias 24 e 25 das 8h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Em breve serão 

confeccionadas as carteirinhas de saída dos alunos. Caso seja necessário a reimpressão será cobrada o valor de $50,00 pela 2º via. 

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 


