COMUNICADO GERAL Nº 21/2020
Embu das Artes, 27 de agosto de 2020.
“Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após
dia.” 2 Coríntios 4:16
1 – 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.

Horário
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30
19h30
18h30

Data
01/09 Terça-feira
01/09 Terça-feira
08/09 Terça-feira
08/09 Terça-feira
15/09 Terça-feira
15/09 Terça-feira
22/09 Terça-feira
22/09 Terça-feira
29/09 Terça-feira

Disciplinas
Matemática
História
Geografia
Redação
Filosofia
Literatura
Física
Sociologia
Biologia

2 – CAEA SOLIDÁRIO
Estamos passando por uma fase complicada, e alguns entre nós estão sofrendo as consequências disso de uma forma mais severa.
Pensando em ajudar nossa comunidade, lançamos o CAEA Solidário, que nada mais é, do que uma forma de ajudar aqueles que mais
necessitam. Se você tem roupas que já não usa mais e alimento que possa doar, teremos caixas solidárias em nosso Colégio, você
poderá trazê-los, e nós, encaminharemos para as famílias mais afetadas por essa pandemia! As caixas estarão disponíveis entre os
dias 17/08 a 17/09. Demonstre sua compaixão, participe do CAEA Solidário!

3 – PROVA DIAGNÓSTICA
Seguindo as orientações dos órgãos governamentais, do Conselho Nacional de Educação e com o objetivo de garantir que a
aprendizagem tenha acontecido de maneira satisfatória mesmo em período remoto, a Rede Adventista de Ensino disponibilizará para
todo o Brasil, nos dias 01 e 02 de setembro, uma atividade diagnóstica aos alunos de 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do
Ensino Médio. Mais informações foram enviadas em e-mail específico.
ATENÇÃO: A prova diagnóstica será disponibilizada através do portal, em CPB Provas. O acesso somente é possível através
do login do ALUNO.

4 – 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 08 e 09/09 das 8h às 16h. Os mesmos
serão corrigidos, e devolvidos nos dias 14 e 15/09 das 8h às 16h.
5 – QUEBRANDO O SILÊNCIO
Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica. A campanha se desenvolve durante
todo o ano. Mas, durante essa semana (24 a 28/08), o tema deste ano, “Violência contra a mulher” tem sido abordado em aula, com o
objetivo de conscientizá-los.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

