
 
 

 

 

COMUNICADO GERAL Nº 23/2020 

 
Embu das Artes, 11 de setembro de 2020. 
 

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.”1 João 5:4 

 

1 – LANÇAMENTO DE MATRÍCULAS 

É com grande alegria que informamos o dia 18/09 como lançamento da campanha de Matrículas 2021. Esse, é sempre 

um dia festivo para nossos alunos e funcionários. Mesmo vivendo momentos inusitados, queremos compartilhar esse 

momento com vocês alunos, que são a razão de existirmos. 2021 vem aí, cheio de novidades. E o nosso lançamento não 

poderia ser diferente, contamos não apenas com a sua presença, mas com sua participação! No dia 18/09 teremos um 

momento especial com todos os alunos. Enviaremos maiores informações através do E-class na próxima semana. 

2 – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – DEVOLUTIVA DOS CADERNOS  

Durante os dias 09 e 10/09 recolhemos os cadernos de português e matemática dos alunos do Fundamental I. Os mesmos 

serão corrigidos, e devolvidos nos dias 14 e 15/09 das 8h às 16h. 

4 – CAEA SOLIDÁRIO 

Estamos na reta final desse projeto. As caixas estarão disponíveis até 17/09. Aproveite a entrega e retirada dos cadernos 

ou ainda algum outro momento que precise vir ao CAEA para fazer sua doação. Traga alimentos não perecíveis e roupas 

em bom estado que já não usa mais. Ajude-nos a alcançar as famílias mais afetadas por essa pandemia! Demonstre sua 

compaixão, participe do CAEA Solidário!  

5 – RECESSO 

Entendemos que com o adiantamento das férias escolares, faz-se necessário um período para que os alunos descansem. 

No próximo mês, teremos um recesso entre os dias 01 a 05/10. Nestes dias não haverá aulas síncronas e atividades. 

Porém, o portal estará disponível para que coloquem as atividades em dia, caso precisem. Com exceção das horas de 

Sábado (18h de sexta-feira às 18h de sábado). Aproveitem para descansar! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atenciosamente, 

Anderson Macário 

Diretor Geral 

Horário Data Disciplinas 

18h30 15/09 Terça-feira Filosofia 

19h30 15/09 Terça-feira Literatura 

18h30 22/09 Terça-feira Física 

19h30 22/09 Terça-feira Sociologia 

18h30 29/09 Terça-feira Biologia  


