
 
 

 

                                                                                                                                                    
 

São Paulo, 29 de março de 2020. 

Prezados Pais e/Responsáveis, 

“Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os 

seus caminhos”. (Salmos 91:11- NVI) 
 

Corona vírus, COVID-19, pandemia, isolamento, quarentena... coisas que de repente passaram a 

fazer parte das nossas vidas, trazendo preocupação, medo e uma rotina de vida completamente nova. Temos 

certeza de que está sendo desafiador lidar com as crianças longe da escola – também vivemos isso na pele! 

Como Rede Educacional Adventista, sempre prezamos pela saúde física, mental e espiritual dos nossos alunos 

e nesse momento não poderia ser diferente.  

Para que não haja prejuízos acadêmicos, estamos disponibilizando semanalmente um Roteiros de 

Estudos que equivale ao período de aulas em nosso Colégio, seguindo a Matriz Curricular de cada série e 

respeitando todas as normas solicitadas pelas autoridades de ensino. Seguindo a orientação da Secretaria 

Estadual de Educação, os roteiros foram organizados de acordo com o número de aulas semanais que o aluno 

teria na escola para cada disciplina, respeitando as devidas limitações que a distância exige.  

Compartilhamos do vosso desejo de promover uma aprendizagem significativa que leve ao êxito 

acadêmico! O Ensino à distância, amplamente difundido nas universidades é novidade no Ensino 

Fundamental 1, o que torna nosso (escola, professores, pais e alunos) desafio ainda maior! Como rede 

estamos aprimorando nossos sistemas informação e comunicação, técnicas pedagógicas (videoaulas, links 

de vídeos explicativos, podcasts etc) e ações de suporte no atendimento de dúvidas e questionamentos, para 

que cada aluno e família tenha a ajuda que necessita e o final deste período seja de sucesso. 

O ROTEIRO DE ESTUDOS da próxima semana, 30/03 a 03/04, estará disponível no site do Colégio 

(colocar o site), no Portal CPBedu (cpbedu.me) através do E-Class (não é possível acessar essa ferramenta 

pelo aplicativo, é necessário entrar pelo CPBedu) e WhatsApp – linha de transmissão oficial da escola.  

As dúvidas e dificuldades que surgirem podem ser enviadas, das 8h às 17h, pelos e-mails da equipe 

pedagógica suelen.nogueira@ucb.org.br, rebeca.oliveira@ucb.rg.br  ou pelo WhatsApp do Colégio:  

2344-0900 , iremos responde-los o mais breve possível. 

Na volta às aulas, daremos sequência ao estudo realizado em casa, tirando as dúvidas e reforçando 

os conteúdos que forem necessários e reformulando os calendários de avaliações. Agora, mais do que nunca, 

precisamos trabalhar em parceria. Reafirmamos nosso compromisso em orientar o estudo à distância. Fique 

sempre ligado nas informações enviadas pelos nossos canais de comunicação. Conte conosco! 

Certos, seu apoio e parceria e desde já agradecemos, 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional – Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 

ASSOCIAÇÃO PAULISTANA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTANA  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/91/11+
mailto:suelen.nogueira@ucb.org.br
mailto:rebeca.oliveira@ucb.rg.br

