
 
 

 

 

 

COMUNICADO GERAL Nº 13/2020 

 
Embu das Artes, 30 de junho de 2020. 
 
 

“Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes.” 1Coríntios 16:13 

 

 

1 – PROJETO GALÁPAGOS 

O Arquipélago de Galápagos foi objeto de estudo de Charles Darwin, criador da teoria da evolução. Mas, a Educação 

Adventista fará um tour por Galápagos que Darwin não fez!! No próximo mês nossos alunos poderão mergulhar numa 

aventura de conhecimentos. Teremos uma live exclusiva com a Dr. Maura Brandão, Bióloga e Coordenadora do origins – 

Museum of Nature em Galápagos, às 15h no dia 08/07 para alunos do 1º ao 5º ano, e no dia 09/07 também às 15h para 

os alunos do 6º ano ao 3º Ensino Médio. Programe-se. 

2 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO   

Gostaríamos de convidá-los a participar de uma rápida pesquisa, com o intuito de sabermos como tem sido sua experiência 

com as plataformas virtuais que estamos utilizando nesse momento de pandemia. Sua participação é de suma importância 

para nós da Educação Adventista. Para participar basta acessar pelo link abaixo. 

http://gg.gg/eduAPS01 

3 – ATIVIDADES E-CLASS 

Sabemos das dificuldades e obstáculos que todos estão enfrentando. Mas, uma boa dica para facilitar as coisas é criar 

rotinas. 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 

É de extrema importância que os dados de pais e 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. Pedimos a gentileza de que façam uma breve atualização acessando o link abaixo. 

Os dados informados deverão ser do Responsável Legal. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2FJMKIdeVRUG93KSVbo9cjDcfU_j4sCo9T2XVt4Erk8QVvQ/viewform 

Caso já tenha preenchido o mesmo, por favor desconsidere. 

5 – COBRANÇA DE DOCUMENTOS 

Recentemente fizemos uma varredura em nossos arquivos. Notamos que faltam documentos de alunos e responsáveis. A 

falta da entrega desses documentos inviabilizara a matrícula para o próximo ano. Em breve enviaremos a cobrança destes 

documentos por e-mail. O envio deles pode ser feito através do nosso WhatsApp 4785-8282, com exceção do Histórico 

Escolar que precisa ser original.  

6 – APLICATIVO EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

Mais uma ferramenta útil nessa pandemia. No intuito de simplificar o acompanhamento da vida acadêmica, o aplicativo 

Educação Adventista notifica o recebimento de novos comunicados por parte da escola e ainda disponibiliza notas de 

avaliações e médias bimestrais entre outras coisas. Baixe em sua loja de aplicativos. 

7 – PROJETO HC – CARTA AOS HERÓIS 

Somos gratos a todos que puderam participar deste projeto. Ajudar nossos alunos a desenvolver a empatia pelo próximo 

além de homenagear nossos heróis foi grandioso para nós. Segue o link da publicação deste projeto. 

 https://hconline.hc.fm.usp.br/n693_2020.htm 

 

 

Atenciosamente, 

Anderson Macário 

Diretor Geral 
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