
 
 

 

CIRCULAR Nº 03/21. Em 18 de março de 2021.                                                                                                            

   

 

Prezados Pais e responsáveis,  

 

“Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior 

deles, porém, é o amor”.1 Coríntios 13:13. 

 

Os desdobramentos dessa pandemia vão muito além da doença em si, e ao olhar para 

frente sempre nos provoca medo, mas o Senhor nos convida a louvá-lo em qualquer 

circunstância, a acreditar que Ele está conosco em meio a tempestade, em meio ao vale da 

sombra da morte. Confie Nele, tenha fé, esperança de que Ele pode nos ajudar a ter uma 

vida muito mais feliz, se não aqui nesta terra, um dia lá no céu. 

 

Continuaremos em oração por todos os enfermos, e pelas pessoas que perderam entes 

queridos; para Deus confortar seus corações, e dê a força necessária para superar esses 

momentos difíceis. Conte sempre com nosso apoio e nossas orações. 

 

Seguem algumas informações de suma importância para o bom andamento das atividades: 

 

 

➢ A convocação para o reforço escolar será entregue em nosso conselho de classe 

participativo, no dia 23/03, para Ensino Fundamental II, e dia 24/03 para o Ensino Médio. 

Será no período de aula e você entrará com o link da turma. Neste primeiro bimestre 

convocaremos apenas os alunos com nota abaixo de 5,0 na primeira avaliação. A carta 

será enviada por e-mail pelo nosso orientador educacional. 

 

➢ Critérios para alunos que perderam provas do 6º ano ao Ensino Médio: 1) Se tiver 

problema na internet ou plataforma ligar imediatamente, ou dentro do horário de 

atendimento para o Colégio, e falar com orientador. 2) Por motivo doença, enviar o 

atestado médico. 3) Por perda de um familiar, enviar o atestado de óbito, lembrando 

que vale apenas para parente de primeiro grau.   

 

➢ Limite de atraso para entrar na aula, 15 minutos, para que o professor consiga dar 

atenção no desenvolvimento da aula, e na aprendizagem dos alunos. Depois disso os 

professores não vão permitir que o aluno permaneça em aula. 



 
 

É obrigatório também ao entrar na aula abrir a câmera, por questão de segurança e 

para que o professor veja se o aluno está participando. 

 

Nossos monitores estão entrando nas aulas para cuidar da disciplina, uniforme e 

participação das câmeras abertas. Qualquer dificuldade, nosso coordenador de 

disciplina entrará em contato com o responsável. 

 

 

 

➢ Novo login! Atenção! 

O sistema do E-class tem sido aprimorado constantemente para atender da melhor 

forma nossos alunos. 

Em abril iniciaremos um novo sistema de login, onde todos os alunos terão seu acesso 

usando o servidor de e-mail @educadventista.org, com esse acesso a plataforma E-

class vai interligar os serviços da google com a nossa plataforma, assim, teremos mais 

ferramentas para utilizar, como fazer uma videoaula direto do E-class, mais espaço para 

armazenamento, etc. 

Enviaremos, por e-mail e whatsApp, um tutorial (vídeo explicativo), mas neste 

comunicado já tem o passo a passo para fazer o cadastro. 

 

 

Precisamos que o cadastro seja feito a partir de hoje até 26/03. Principalmente se caso 

houver algum problema ou dificuldade, tenhamos tempo de ajudar no processo de 

cadastramento. 

O processo é simples e bem intuitivo, já disponível no E-class de todos os alunos, na 

barra que aparece as propagandas, só clicar e iniciar o processo. Neste primeiro 

momento será feito o login novo só dos alunos. 

 

Forte abraço e votos sinceros de saúde e paz. 

 

Atenciosamente. 

Diretora Marilane Barcelos Pereira  

 


