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COMUNICADO 04/2016                                                                                                                          FUNDAMENTAL I e II 

MAUÁ, 23 DE AGOSTO DE 2016      

Para facilitar a comunicação entre escola e família, os comunicados serão 

disponibilizados semanalmente no site do colégio. Juntamente com estes, algumas 

dicas e avisos importantes. Faça disso um hábito e visite semanalmente o site do 

colégio. 

 
 
 

SUCESSO NA CAMPANHA DE  
DOAÇÃO DE SANGUE 

 

O CEBS parabeniza aos professores por promoverem 

atividades de conscientização sobre a importância da doação 

e agradece ao Hemocentro São Lucas por, mais uma vez, 

promover o evento com maestria. Por último, e não menos 

importante, agradecemos aos XXX doadores que participaram 

dessa campanha e fez esse dia valer a pena. A sua doação 

ajudará a 352 pessoas.  

Vejam algumas fotos desse momento e as 
demais fotos estão no face do Colégio!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTONOMIA – ESSENCIAL PARA O CRESCIMENTO 
 

 Família:  Reforçamos a necessidade de 

incentivarem seus filhos a desenvolver a 

autonomia. Atitudes simples como carregar 

a própria mochila e entrar sozinho no 

Colégio são extremamente importantes 

para o desenvolvimento psicomotor e 

social de cada criança. Também no 

relacionamento pais-filhos, demonstrar aos 

pequenos a confiança que depositamos 

neles é importantíssimo para a autoestima 

e maturidade. Confie no seu filho e permita 

que ele cresça e amadureça.  

 

  

Queremos ficar pertinho de você! 

Por isso nós temos uma agenda na palma de nossas mãos. O 

aplicativo ClassApp nos permite comunicação em tempo real!!! 

Se você ainda não recebeu o convite para se 

cadastrar no ClassApp ou está com dificuldade 

para entender o aplicativo, envie um email para 

coordenadoradanielle@embuscadosaber.com.br 

e em breve você receberá instruções sobre o 

aplicativo. 

VERIFIQUEM PELO MENOS UMA VEZ AO DIA O SEU CLASSAPP E 

TENHA TODAS AS INFORMAÇÕES NA PALMA DE SUA MÃO... 

mailto:coordenadoradanielle@embuscadosaber.com.br

