
 

 

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2021. 

COMUNICADO 09/2021.  

Assunto: Informações  

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

 

Formato Presencial: 

Começaremos com o Contraturno para as turmas de Educação Infantil ao 2º ano a partir 

de amanhã dia 24/02/2021. 

 

A cantina funcionará normalmente para as turmas de Educação Infantil ao 2º ano. 

 

Formato Remoto: 

A frequência dos alunos será computada todos os dias com a participação no formato 

remoto. 

Formato Remoto e Presencial: 

As aulas serão transmitidas sincronamente com câmera aberta e gravadas na nuvem. As 

atividades postadas no E-Class, respeitarão o roteiro de aula de cada dia. Serão cinco 

períodos diários para o Ensino Fundamental e seis períodos diários para o Ensino Médio. 

Esta semana os orientadores educacionais enviarão um e-mail ao grupo de pais e os 

responsáveis deverão ativar a participação no canal do Telegram da turma, que está 

disponível na plataforma e-class. 

Segue abaixo o link para acessar o canal Telegram para as informações gerais: 

https://t.me/comunicapa. Esta ferramenta auxiliará na boa comunicação com as famílias. 

Esta semana disponibilizaremos na plataforma e-class o cronograma avaliativo do 1º 

bimestre que inicia dia 08/03, para as turmas de 3º ano ao Ensino Médio.  

Plantão de Atendimento 

A secretaria funcionará em regime de plantão para distribuição de materiais e de 

conteúdo, mediante prévio contato com o Orientador Educacional. Segue novamente o 

contato dos orientadores educacionais por nível: 

SOE – Orientação Educacional: 

EI ao 2º ano – Eduardo Oliveira: eduardo.oliveira@educadventista.org.br 

Telefone: (51) 3086.5051 

 

3º ao 5º ano – Maíse Brizola: maise.brizola@educadventista.org.br 

Telefone: (51) 3086.5009 

 

https://t.me/comunicapa
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6º ao Ensino Médio – Gisele Morais: gisele.morais@educadventista.org.br 

Telefone: (51) 3086.5003 

 

Suporte ao Portal E-class 

Em caso de dificuldades de acesso na plataforma e-class  ou cadastro de alunos na 

plataforma, contatar o setor de Tecnologias Educacionais pelos contatos: 

Educação Infantil ao 5º ano: alexsandro.lopes@educadventista.org.br/ Tel: (51) 3086.5037 

6º ano ao Ensino Médio: claudenir.bonora@educadventista.org.br/ Tel: (51) 3086.5036. 

 

Listas Fixas de alunos no Presencial: 

Dia 26/02 será o último dia para os pais se posicionarem quanto a participação no rodízio 

presencial, mediante a entrega do termo assinado pelos pais na secretaria escolar.  

A partir da próxima semana (01/03), as listas fixas de alunos no rodízio/presencial (semana 1 e 3/ 

semana 2 e 4) estarão disponíveis na plataforma e-class, dia 26/02. Relembrando que neste 

momento, apenas as turmas de Educação Infantil ao 2º ano estão autorizadas a participar do 

rodízio no presencial.  

     Atenciosamente, 

                      Direção Escolar. 
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