COMUNICADO GERAL Nº 11/2020
Embu das Artes, 03 de junho de 2020.
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês
esperança e um futuro.” Jeremias 29:11

1 – DRIVE IN – PROGRAMAÇÃO DIA DAS MÃES
Gostaríamos de externar nosso agradecimento a todas as famílias que puderam participar desse momento conosco. Devido à crise não
pudemos demonstrar nosso afeto com um abraço. Mas ficamos muito contentes em recebê-los, e rever os rostinhos de nossos alunos
que estavam acompanhando suas mamães.

2 – ENTREGA DOS PRESENTES
Estenderemos a entrega dos presentes (Dias das mães e Páscoa) até sexta-feira. Entendemos e apoiamos que, na medida do possível
todos devem ficar em suas casas. Caso queiram retirá-los, pedimos que se atentem aos dias e horários:
•
Quinta-feira (04/06) das 8h às 16h
•
Sexta-feira (05/06) das 8h às 12h.
Obs. Devido a pandemia, aqueles que não retirarem, faremos a entrega em momento oportuno.

3 – CONSELHO DE CLASSE
Conforme informado anteriormente, fechamos o 1º bimestre no dia 27/05. Portanto, na próxima quarta-feira (10/06) faremos nosso
primeiro conselho de classe de 2020. Neste dia, as aulas do período da manhã acontecerão das 7h às 10h. Já o período da tarde terá
aula a partir das 14h. Os alunos deverão seguir normalmente o cronograma de aulas.

4 – CHAT – FUND. I / FUND. II / MÉDIO
A partir de amanhã, pensando em otimizar a interação de aluno e professores no chat, todas as aulas (chat E-class) do cronograma
passarão a ser via Zoom. Nessas aulas síncronas, além das retomadas de conteúdo, os alunos poderão tirar suas dúvidas através do
chat do zoom. Enviaremos em breve, um novo cronograma com a informação atualizada, porém, a disposição das aulas continua a
mesma.

5 – AULAS DE CULTURA GERAL
A partir da próxima semana agregaremos ao cronograma aulas de cultura geral, as segundas-feiras para o Ensino Fundamental II e as
terças-feiras para o Ensino Médio. O link desta aula é específico para Cultura Geral. E por motivo de segurança, o link, senha e ID serão
enviados através do aplicativo, em comunicados.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

