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VOLTAMOS
E quem diria, estamos em agosto! Em um ano tão diferente, chegar até aqui na sua 
companhia é o que nos deixa mais felizes. Começamos o ano de portas abertas, felizes 
por receber cada família que nossos alunos representam. Mas, em um mês, tudo mu-
dou. As portas fecharam, porém, as suas casas, as telas e todos os corações se abriram 
e nós seguimos juntos. Nesse primeiro semestre que passou, ficou muito claro que a 
beleza do ser humano está na sua capacidade de se reinventar e ver o novo como 
possibilidade. 

Todos tivemos que fazer muitos esforços, colocar a vida acima de tudo e olhar para 
o futuro com esperança. Como rede, colocamos sonhos em prática e uma plataforma 
novinha foi entregue a alunos e professores. Nossos docentes, tão acostumados ao 
calor do ensino, se transformaram mais uma vez. Eles são a parte mais nobre da nossa 
educação, pois humanizaram as telas e entregaram um ensino com qualidade, emoção 
e cheio do valor que damos as relações humanas.

Mas como fazer isso se não estivéssemos de mãos dadas com as famílias? É muito 
bom olharmos para trás e vermos como cada familiar mostrou mais uma vez o va-
lor da parceria entre escola e família em prol das nossas crianças e adolescentes. 
Nesse processo, contar com as famílias fez toda a diferença para que fosse possível 
transformar em real, em humano, o virtual. Que bom que você seguiu conosco! Não 
poderíamos deixar de agradecer a você querido aluno. Você foi forte e nesses novos 
tempos, colocou em prática a vantagem que a sua geração tem. Afinal, você sempre 
dá um show no digital. Que bom que você também decidiu seguir em frente! Foi ma-
ravilhoso acompanhar o quanto você aprendeu e cresceu. Temos certeza que assim 
continuará.

Estamos trilhando o 2º semestre. As expectativas são muitas, mas seguiremos cui-
dando do nosso bem mais precioso, a vida de cada um daqueles que fazem parte de 
cada escola. Como rede continuaremos seguindo o que for determinado pelos gover-
nos e respeitando as recomendações de saúde de cada região. Não sabemos quan-
do estaremos de portas abertas, mas para nós não há barreiras. Seguiremos ensinan-
do, cuidando e sempre indo muito além.  

VEM COM A GENTE,
AFINAL, A AULA

CONTINUA!
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Concurso de Vídeo
Ainda não foi o 2º episódio, mas no dia 05 de agosto lançamos mais 
uma etapa das Aventuras em Galápagos, dessa vez, um documentá-
rio (making of) do filme. Ele está disponível na plataforma Feliz7Play 
ou pelo link abaixo:

    Link: https://youtu.be/JiUoKHKd-zA 

Vale a pena assistir, será uma ótima ideia de como produzir um filme. 
Lembra do concurso? As inscrições estão quase no final. Da mesma 
forma que a Evie gravava tudo no primeiro episódio, agora está na 
hora de você, sozinho ou em equipe, com os colegas da escola, pro-
duzir o seu próprio vídeo com a temática criacionismo. Topa o desa-
fio? Verifique no edital e com a equipe da sua escola todas as infor-
mações para que não haja nenhuma dúvida. Fique de olho, teremos 
premiação para o melhor vídeo. 

O prazo de inscrição e produção do vídeo será de 1 de junho a 31 de 
agosto de 2020.

Essa e outras séries estão com exclusividade no site e aplicativo do Feliz7Play.
Ei, psiu! Você que vive correndo pra lá e pra cá, pare um pouco e leia com atenção. 
Que tal correr ou caminhar para ajudar outras pessoas? E o que você acha também 
de cuidar de si mesma, praticando um hobby que vai melhorar sua qualidade de vida? 
Te parece interessante? É muito mais que interessante, porque vai ser maravilhoso! A 
gente sabe que desafios nos movem e por isso esse projeto foi feito sob medida: o 
Desafio SuperAção celebra o Outubro Rosa e ainda ajuda centenas de mulheres que 
enfrentam o câncer. Aposto que você está mais que interessada! Topa? Com quarente-
na ou sem quarentena qualquer mulher pode fazer parte do Desafio SuperAção, que 
será 100% virtual. Você pode participar na sua casa ou mesmo no bairro onde você 
mora; claro que sempre de olho nas orientações de saúde divulgadas pelas autorida-
des. Para participar é simples! É só escolher o percurso (corrida e/ou caminhada) que 
mais se encaixa com você: 3km, 6km, 10km, e o super desafio de 15km, planejado para 
ser feito no prazo de até 4 dias. Fácil, não é? 

Através do nosso sistema on-line, você pode fazer a sua inscrição, escolher o percur-
so, decidir como quer pegar seu KIT finalizar o pagamento. Após o desafio, o sistema 
on-line também vai permitir que você marque o seu desenvolvimento esportivo com-
provando sua participação. Eu aposto que você já decidiu que está dentro e estamos a 
um click de comprovar a sua participação. Alunas e todas as mulheres que fazem parte 
da nossa rede, venham participar do desafio SuperAção conosco. 

            

  Acesse https://missaomulher.org.br/superacao/ 

CONHEÇA MAIS O PROJETO
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Como está sendo a sua experiên-
cia com o ensino

REMOTO
Sophia tem conseguindo avançar nos conteúdos e no 
aprendizado de uma forma geral, acredito que na situa-
ção atual, com o ensino digital ela tem me surpreendido, 
se tornou muito mais responsável e segue direitinho sua 
rotina de estudos. Na parte da manhã, ela realiza as ati-
vidades do E-Class e prepara todo material para a aula 
digital do período da tarde. Estou muito satisfeita com o 
ensino digital da escola. Sophia sempre relata que tem 
aprendido muito e que ama as aulas que são ministra-
das pelo Zoom. 
 

Frankslane Nichel Djalma (mãe de aluno)

Quando começou essa quarentena, eu fiquei assusta-
do pois se tornou uma experiência diferente pra mim, 
e creio que meus colegas de sala pensaram o mesmo. 
No começo eu achava que seria tipo férias, mas quando 
o E-CLASS começou a mandar os deveres de casa eu 
fiquei surpreso pois eu nunca tinha visto aquele site e 
os deveres. Ai depois começou a aparecer os links do 
zoom, eu nunca tinha usado o zoom, na época eu não 
usava o computador, mas o Celular eu acho que pelo 
telefone é bem mais difícil, fiquei muito feliz em rever 
meus amigos da minha sala e minha professora Solan-
ge. Aí começou a ter eventos pelo zoom, como a visita 
on-line no museu lá nas ilhas de Galápagos. Agora vou 
falar umas coisas que por mim não poderia faltar: Ga-
lápagos é conhecida pela sua grande biodiversidade e 
também por causa de Charles DARWIN que fez a teoria 
da evolução, as ilhas de Galápago se chamava ilhas EN-
CANTADAS em 1589, mas o nome GALÁPAGOS, POR 
NAVEGADORES pelas tartarugas gigantes que vivem lá. 
Então sim eu gostei eu acho bem legal. Teve também 
a noite do pijama que foi super legal, fizemos um forte 
na sala de casa eu minha prima e meu irmão dormimos 
na sala. Quando voltou as aulas teve a brincadeira de 
pintar o rosto junto com os amigos da sala de aula foi 
super divertido. 

Depois das férias iniciou as aulas pelo zoom de educa-
ção física que foi muito legal. Estou com muitas sauda-
des de estar em minha escola e pode rever todos pes-
soalmente. 

Victor Augusto - 5º ano

Nesse momento atípico o ensino digital tem sido de ex-
trema importância para a continuidade nos estudos sem 
interromper os conteúdos que estavam previstos.  Ob-
servo que meu filho teve melhor e mais rápido resultado 
com o ensino digital, acredito que por não haver as dis-
trações da sala de aula. Recebe um excelente suporte 
escolar! Outro ponto positivo é a valorização da intera-
ção com os amigos e professores.
 

Samara de M. M. Fernandes (mãe de aluno)

Com o ensino digital eu aprendo mais e mais rápido por-
que é mais individual. Consegui aprender melhor mate-
mática nas aulas digitais porque não me distraio.
 

Davi Martins Fernandes  - 7º ano

Apesar da dificuldade dos alunos no estudo remoto na 
fase inicial, é perceptível e gratificante a evolução nos 
últimos 2 meses. É maravilhoso observar que o que pa-
recia um bicho de sete cabeças se transformou em algo 
comum como mexer no whatsapp. Hoje, plataformas 
do Eclass e Zoom  são consideradas de fácil e simples 
acesso entre os alunos. Isso nos dá uma percepção de 
como somos adaptáveis e os alunos que hoje vivem em 
uma era digital estão se moldando a essa nova modali-
dade de ensino. Desta forma, no segundo semestre po-
deremos obter uma resposta mais eficaz no sentido de 
aprendizagem e conseguir explorar novas plataformas 
e métodos para potencializar o ensino remoto.” 

Professora Sarah Ferreira 

Gostei muito das 
aulas pela internet, 
pois posso rever 
meus coleguinhas e 
ainda tirar dúvidas 
com a professora.
 
         Sarah Freitas - 3º Ano

Estamos vivendo um momento 
novo nunca registrado na his-
tória. E, é claro, tivemos lutas, 
dificuldades, mas também tive-
mos superação. Pude perceber 
o quanto somos fracos e, com a 
ajuda de Deus, o quanto pode-
mos nos surpreender. Confesso 
que no início desse período de 
pandemia pensei que tudo se 
resumiria numa tragédia aca-
dêmica, mas hoje vejo o quanto 
estava errada. Nossos alunos 
nos deram lições diárias a cada 
encontro nas aulas on-line. É 
certo que tivemos desafios e 
foram muitos. Mas também tem 
sido gratificante ver o quanto 
esses meninos e meninas têm 
se superado e se redescober-
to através desse novo modo 
de aprender. Tenho visto que 
embora eles queiram voltar a 
se encontrar com seus amigos, 
eles têm crescido, aprendido e 
mudado sua postura para pode-
rem aprender.

Professora Geisiane Castro

A Educação Adventista tem 
sido de grande valia na vida 
de minha filha, principalmente 
quando o mundo foi surpreen-
dido com essa pandemia, pois, 
de maneira rápida, apresen-
taram uma resposta para con-
tinuar a avançar no processo 
educacional. É notório o esfor-
ço para manter a qualidade do 
ensino e o resultado tenho visto 
no aprendizado de minha filha, 
que continua progressivo. Agra-
deço a todos pela dedicação!

Wagner Freitas (pai de aluno)



PROJETO

Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência 
doméstica promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito países da 
América do Sul, (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) desde o 
ano de 2002.

A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações ocorre 
sempre no quarto sábado do mês de agosto. Este é o “dia de ênfase contra o abuso e a vio-
lência”, quando ocorrem passeatas, fóruns, escola de pais, eventos de educação contra a 
violência e manifestações na América do Sul.

A Campanha Quebrando o Silêncio tem como objetivos:

Conscientizar a população em geral, em particular as crianças, mulheres e idosos 
sobre a importância de pôr um basta à violência, através do ensino de regras simples 
e eficazes de prevenção e sobrevivência ao abuso.

Orientar as famílias, pais e filhos, educadores e alunos sobre o assunto, levando es-
clarecimento quanto a seus direitos e alertando quanto à necessidade de quebrar o 
silêncio e buscar junto aos órgãos competentes o apoio necessário.

            

TEMAS 2020
Promover a paz para um 
mundo melhor por meio da 
distribuição de panfletos, 
revistas e palestras, for-
mando um padrão cultural 
de que a violência na famí-
lia é inaceitável.

Resgatar os valores cris-
tãos do amor e respeito ao 
próximo, fortalecendo as 
famílias, que é facilitadora 
da interiorização de valo-
res.

Coibir abusadores.


