
 

Porto Alegre, 10 de julho de 2020. 

Com. 20/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

“Não fiquem com medo, pois estou com vocês; não se apavorem, pois eu sou o seu Deus.  

Eu lhes dou forças e os ajudo; eu os protejo com a minha forte mão.” Isaías 41: 10 
 

Hoje estamos terminando o primeiro semestre letivo deste ano. Foi um semestre bem atípico, cheio de desafios, mas também cheio de vitórias. 

Três dias após o decreto para ficar em casa, nossos alunos já estavam tendo aulas remotas. Neste período os professores estiveram atendendo os 

alunos nos seus horários de aula normalmente através de aulas por vídeo, aulas por zoom e atendimento via telegram.   
  

Neste período tivemos 5 lives para os alunos do 6º ao 9º ano e o filme Aventura em Galápagos. Para os alunos do Pré ao 5º ano tivemos uma 

série de vídeos e uma live com a Tia Cecéu.  
 

Em média entregamos 300 aulas remotas por turma.  
 

Tivemos também uma média de 155 vídeos por série do pré ao 5º ano e 210 do 6º ao 9º ano. Os professores se reinventaram e desenvolveram 

novas habilidades. 
 

Oferecemos cerca de 30 aulas por turma pela plataforma zoom para os alunos do Pré ao 3º ano. Para os alunos do 4º ao 9º ano, uma média de 

53 aulas, no mesmo recurso. 
 

Nos grupos do whatsapp e do telegram tivemos mais de 600.000 mensagens. 
 

Foram realizadas 18 avaliações diagnósticas para os alunos do 2º e 3º ano, 76 para os alunos do 4°e 5°ano e 134 para os alunos do 6°ao 9° 

ano. 
 

Estamos com um Projeto de Lives para Famílias com palestras sobre casamento, finanças, educação de filhos, comunicação e saúde emocional. 

Já tivemos as seguintes: 

- Conflitos de uma Quarentena com Dra. Dilene Ebinger;  

- Como Cuidar da Saúde Mental em Tempos de Epidemia com Darleide Alves – disponível no facebook da escola; 

- Enfrentando as Crises com Esperança com o pastor e psicólogo Alacy Barbosa – disponível no facebook da escola.  

Estaremos divulgando as próximas palestras. 
 

Tivemos 42 cestas básicas distribuídas para famílias que estavam necessitando. 
 

130 famílias foram visitadas pelos professores pessoalmente ou através de visita virtual. 
 

✓ Atendimento da Escola – A escola continua seu atendimento diariamente das 9h às 15h, mesmo no período de férias. Solicitamos que 

venham na escola somente em casos estritamente necessários, e com horário agendado. Como estamos com a bandeira vermelha, 

solicitamos que seja seguido o protocolo estabelecido, com a necessidade de máscara para entrar, higienização dos pés no tapete 

higienizador que fica na entrada, uso de álcool gel disponível na entrada e verificação de temperatura. Considerando estas circunstâncias, o 

atendimento será realizado mediante agendamento prévio pelo telefone 3364-7979, WhatsApp da secretaria – 98105-9978 ou WhatsApp da 

tesouraria 3364-7979. 
 

✓ Férias de Inverno – O recesso de inverno será a partir da próxima segunda-feira, 13/07, devendo retornar as aulas de forma remota no dia 

27/07, segunda-feira. Neste período a plataforma estará disponível para os alunos que por acaso não conseguiram fazer as atividades para 

que possam colocá-las em dia até o retorno das aulas. Neste período os professores, orientadoras e coordenadoras não estarão disponíveis 

para possíveis dúvidas, pois estarão em férias.  
 

Sentimos a proteção de Deus e desejamos que as bençãos do Eterno repousem sobre cada família. 
 

Bom recesso. 

 

             Josemar Vaz Garcia  

                          Administrador Escolar 


