
 
Porto Alegre, 23 de março de 2020. 

 
Comunicado 13/2020 
Assunto: Informações sobre as aulas a distância  
 
Dear Parents: 
Queridos Pais: 
 

O Colégio Adventista do Partenon, vem por meio deste comunicado, informar às famílias, ações 
educativas que funcionarão como plano de contingência em função do COVID-19, pautado nas 
orientações governamentais e da Rede Educacional Adventista. 

 
 Nosso compromisso  

Para manter, o quanto possível, a regularidade das atividades pedagógicas, estaremos usando 
ferramentas digitais por entendermos a importância de zelarmos pela saúde física, sem maiores prejuízos 
na formação integral de nossos alunos. Os órgãos governamentais percebem que as aulas na modalidade 
a distância, serão uma alternativa para as próximas semanas. 
 

 Nossa comunicação com a família 
_ E-MAIL: estamos enviando comunicados através dos e-mails (cadastrados na secretaria no ato da 
matrícula) dos responsáveis. Por favor, verifiquem seus e-mails para terem acesso as informações. Se 
porventura, o e-mail cadastrado não está atualizado, informe o novo e-mail para as coordenadoras ou 
orientadoras do respectivo nível. Contatos descrito abaixo. 
_ WHATSAPP BUSINESS: usaremos o grupo de WhatsApp com a presença dos pais ou responsáveis, 
professores, auxiliar da turma e coordenadora pedagógica. A turma que ainda não tem grupo, será formado 
imediatamente. Neste grupo iremos informá-los dos procedimentos relacionados as aulas virtuais. O grupo 
não será para postar atividades nem tarefas, será apenas canal de informação.  A professora regente ou 
conselheira da turma, será a moderadora e fará a ponte com a administração.   
 

 Como os alunos e responsáveis terão acesso às aulas 
_ Usaremos uma plataforma digital que se chama: CPBeducacional. Segue o link para acesso: 
https://login.cpbedu.me/  Enviaremos um tutorial para facilitar o acesso.  
_ Nesta plataforma, o aluno poderá acessar vídeo aulas, desenvolver leituras, produções escritas, listas de 
exercícios, dentre outras atividades que serão propostas pelos professores. Assim, tais tarefas propiciarão 
experiências de aprendizagem e potencializarão o hábito de estudo. 
_Nós seguiremos a mesma sequência do horário de aulas, para postar as atividades. Ou seja, as atividades 
diárias serão liberadas sempre as 13:00 de cada dia. Portanto, gostaríamos de firmar o compromisso de 
que cada aluno siga o horário de aula para não acumular tarefas. É muito importante seguir a rotina de 
horários! 
_ Vamos destinar os dias 23/03/2020 somente para ambientação na plataforma e aula inaugural. A partir 
de 3ª feira, começamos oficialmente com aulas virtuais. Segue o link para aprender a utilizar a plataforma 
virtual: https://youtu.be/QjQQXHh0b7k 
 
 

 
 

 Para quem tiver dificuldade de acesso à internet 

 
 

https://login.cpbedu.me/
https://youtu.be/QjQQXHh0b7k


_ Caso tenha dificuldade de acesso à internet, o aluno poderá acessar a aula em outro momento do dia. As 
aulas não serão retiradas da plataforma ou bloqueadas. Se a dificuldade persistir, entre em contato pelo 
grupo de WhatsApp da turma para oferecermos outras alternativas. No momento, no grupo da turma 
somente administradores podem postar. Mas ele será aberto, quando necessário, para comentários. 
_ Diante de cada dificuldade, tenhamos paciência e vamos nos ajudando para que tudo dê certo. 
 
 

 Como as famílias e os alunos poderão ser atendidos 
_ Estaremos à disposição via e-mail e comunicador instantâneo nos seguintes endereços: 
 

 

Por questões legais e também para zelar pela nossa saúde física e emocional, vamos manter os 
contatos sempre no horário comercial. Muito obrigada!  

 

NOME FUNÇÃO CONTATO 
 SECRETARIA (plantão) (51) 3339.2020 

Secretaria.cap@educadventista.org.br 
Profª Talita Reis  Coordenação Pedagógica da 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I  

Talita.reis@educadventista.org.br  

Profª Geisa Gabriely Orientação Educacional da 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I 

Geisa.gabriely@educadventista.org.br 
  

Profª Lucilene Bonora Coordenação Pedagógica do 
Ensino Fundamental II e Médio 

Lucilene.bonora@educadventista.org.br 

Profª Catia Weber Orientadora Educacional do 
Ensino Fundamental II e Médio 

Catia.weber@educadventista.org.br 

IMPORTANTE:  
_ disponibilizamos todos estes contatos para darmos suporte no uso da plataforma digital. 
_ contatos telefônicos deverão ser feitos pelo telefone fixo da secretaria.  
_  

 
O CAP continuará atento às notificações governamentais, bem como da rede educacional adventista e se 
manterá utilizando a comunicação virtual com alunos e familiares.  
 
Este é um momento delicado e único, onde todos estamos buscando alternativas viáveis, seguras e 
criativas de passar pela crise com saúde mental, física e intelectual. Circunstâncias como essas exigirão 
nossa resiliência, paciência, cuidado e perseverança, atuando juntos, em harmonia e parceria.   
 
Trabalhamos muito, muito nos últimos dias e com muito carinho para prestar um atendimento rápido, 
prático e de qualidade. E todas as dificuldades que surgirem, iremos resolver juntos. Precisaremos ter 
muita paciência, não é? Mas estamos confiantes que tudo dará certo.  
Já estamos imaginando como essa experiência será rica! É um caminho novo! Uma nova experiência de 
aprendizagem e ficaremos gigantes quando tudo isso terminar.  
 
Nosso desejo é que Deus continue protegendo toda a sua família.  
Una-se em oração pela nossa proteção também. 
 
 

Mariângela Mendes 
Diretora Escolar 

 


