COMUNICADO GERAL Nº 27/2020
Embu das Artes, 08 de outubro de 2020.
“Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.” Romanos 10:17
1 – FERIADO NACIONAL
Dia 12/10 segunda-feira, não haverá aula devido ao feriado nacional - Dia de Nossa Senhora da Aparecida. Na terça-feira
teremos aula normalmente. Aproveite para colocar as atividades em dia.
2 – DIA DAS CRIANÇAS
Tem novidade no nosso Cine CAEA!! Em comemoração ao Dia das Crianças, faremos um Drive in nos dias 13 e 14/10,
você, aluno da Ed. Infantil e Fund. I é nosso convidado especial! O tema da nossa festa é “Viviana, rainha do pijama”.
Venha a caráter. Você não pode perder! Confira os horários das sessões:
Dia 13/10.
✓ Sessão 1 às 18h – Turmas – Maternal A/B, Pré I A/B, Pré II B e 2º ano B.
✓ Sessão 2 às 19h30 – Turmas – Pré II A, 1º ano A e 2º ano A.
Dia 14/10.
✓ Sessão 3 às 18h – Turmas – 1º ano B, 3º ano A/B e 4º ano B.
✓ Sessão 4 às 19h30 – Turmas – 4º ano A e 5º ano A/B.
3 – DIA DOS PROFESSORES
A educação é o melhor caminho para construir um bom futuro e quem garante um ensino de qualidade, merece nosso
respeito. Ser professor não é apenas amar o que faz, mas também as pessoas por quem faz. O CAEA aprecia sua garra
e dedicação Parabéns queridos professores!
4 – PRÊMIO MATRÍCULAS
Hoje 08/10, estenderemos nosso horário até as 20h para atendê-los. Entendemos a dificuldade de alguns pais, em
comparecer ao colégio dentro do horário comercial. Pedimos que agendem seu horário, a fim de evitar espera e
aglomeração na recepção. Estamos a todo vapor na temporada de MATRÍCULAS 2021. Você recebeu um kit (envelope
com documentos) com todas as informações necessárias para agilizar o seu processo de rematrícula. Caso queria efetivar
a rematrícula sem sair de casa, acesse o link com o tutorial.
https://s.educacaoadventista.org.br/escola/arquivos/m83orMLNvuAy2vAv5D6LmXBgyf5wvyixaAtbpOs0.pdf
Lembre-se, a matrícula efetivada até o dia 25/10/2020 terá as seguintes vantagens:
Desconto de 70% na rematrícula;
➢ Brinde de uma camiseta do uniforme;
➢ Pacote Office 365;
➢ Google G Suíte;
➢ Alunos que se matricularem até o dia:
18/09 até o dia 25/09 – ganham 5 cupons**
26/09 até o dia 02/10 – ganham 4 cupons**
03/10 até o dia 09/10 – ganham 3 cupons**
10/10 até o dia 16/10 – ganham 2 cupons**
17/10 até o dia 25/10 – ganha 1 cupom**.

Sorteio Especial de um Patinete Elétrico
**Todos os cupons serão inseridos na urna pela secretaria ao final
de cada dia.

5 – DICA DE AMIGO
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!
Antecipe sua rematrícula!

6 – LIVE LEO FRAIMAN
Dia 22 de outubro as 19h30, live com o palestrante Leo Fraiman, escritor e terapeuta. Tema:
Vencendo a Síndrome do Imperador. Pais empoderados educam melhor. Acesse:
https://www.youtube.com/user/colegioadventistasp.
Não perca.

7 – PAAEB
No final de outubro, os alunos do 5º, 9º ano do EF e 2º ano do EM, participarão de seus respectivos testes de desempenho
acadêmico. A prova será totalmente online. Nos próximos dias essas turmas receberão mais orientações através de
comunicado específico. Fique atento.
8 – AULÃO DO ENEM
Alunos do 3º ano EM, é hora de se preparar para o Enem.
HORA
DATA
DISCIPLINA
Segue abaixo as próximas datas. Entre no E-class e clique no
18h30
13/10
Terça-feira
Matemática
banner.

Atenciosamente,
Anderson Macário
Diretor Geral

19h30

13/10 Terça-feira

Filosofia

18h30

20/10 Terça-feira

História

19h30

20/10 Terça-feira

Química

18h30

27/10 Terça-feira

Geografia

19h30

27/10 Terça-feira

Redação

18h30

03/11 Terça-feira

Literatura Arte

19h30

03/11 Terça-feira

Gramática

18h30

10/11 Terça-feira

Física

19h30

10/11 Terça-feira

Sociologia

18h30

17/11 Terça-feira

Biologia

19h30

17/11 Terça-feira

Matemática

18h30

24/11 Terça-feira

História

19h30

24/11 Terça-feira

Geografia

