
 
 

 

 

 

COMUNICADO GERAL Nº 14/2020 

 
Embu das Artes, 10 de julho de 2020. 
 
 

“Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação” Gênesis 2:3 

 

 

1 – REUNIÃO PEDAGÓGICA 

Na próxima semana teremos reunião pedagógica e treinamento com os professores. Portanto, no dia 16/07 quinta-feira, 

não haverá aula para todas as turmas. 

2 – PROJETO GALÁPAGOS 

Gostaríamos de externar nosso agradecimento a todas as famílias que puderam participar da nossa Live. Esse projeto foi 

idealizado a princípio pelo CAEA e aplicado aos demais Colégios da nossa rede. A atividade referente a Aventura em 

Galápagos, “O tour que Darwin não fez”, já está disponível em nossa plataforma E-class, valendo um ponto bônus nas 

disciplinas de Ciências ou Biologia. 

3 – ATIVIDADES E-CLASS 

Estamos a poucos dias do final do 2º bimestre. Procure não deixar que as atividades se acumulem. Entre diariamente no 

E-class, faça as atividades propostas e poste-as novamente. Se houver dúvidas ou dificuldades, entre em contato conosco 

o quanto antes. 

4 – ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 

Estamos enviando, desde a semana passada via WhatsApp, uma mensagem solicitando a atualização de dados. É de 

extrema importância que os dados dos pais/ responsáveis estejam atualizados e corretos em nosso sistema. Atualmente 

nosso meio de comunicação tem sido exclusivamente digital, e por inúmeras vezes não temos êxito ao tentar entrar em 

contato com alguns de vocês.  

5 – COBRANÇA DE DOCUMENTOS 

Conforme falado anteriormente, fizemos um levantamento em nossos arquivos, e notamos a pendência de documentos de 

alguns alunos. A cobrança desses documentos já foi feita por e-mail. A falta da entrega desses documentos inviabilizará a 

matrícula para o próximo ano. Agradecemos a parceria de todos que já puderam dispor de um tempo para responder 

nossas solicitações. 

6 – CONSELHO DE CLASSE 

No dia 29/07 quarta-feira, faremos o conselho de classe do 2º bimestre. Neste dia teremos horário de aulas diferenciado. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 



 
Anderson Macário 

Diretor Geral 


