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Circ. 007/2020 

Curitiba, 31 de março de 2020. 

Prezados pais e responsáveis. 

 

Desde o início da imensa crise causada pelo COVID-19, ou Corona Vírus, que alterou 

completamente o modo de vida das pessoas, afetando de forma direta o sistema educacional 

presencial, a Rede Adventista de Educação vem constantemente consultando às autoridades 

públicas competentes, informando-se acerca das melhores medidas a serem tomadas para o 

desenvolvimento do processo educacional dos nossos alunos, acatando as recomendações 

recebidas.  

Nossos professores e nossa equipe pedagógica vem se dedicando intensamente à produção 

de aulas e conteúdo educacional remoto, permitindo, apesar do impedimento de assistir aulas 

presenciais, que nossos alunos possam dar sequência ao seu programa de estudos com o 

compromisso e qualidade que sempre foi nossa prioridade. 

Após a declaração da OMS do estado de Pandemia, foi desenvolvida uma plataforma de 

ensino remoto, denominada e-class, exclusivamente para atender ao momento delicado em que 

vivemos. Na Região Sul do Brasil essa plataforma já contabiliza 36.247 aulas cadastradas e 275.007 

respostas de alunos. 

Alinhados com o posicionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de que as 

mensalidades escolares devem ser mantidas no valor integral durante o período de suspensão das 

aulas presenciais, contamos com o seu apoio e compreensão, cumprindo regularmente com o 

pagamento das mesmas, permitindo-nos seguir com o desenvolvimento das atividades 

educacionais, já que nesse período nossa equipe de professores e funcionários continua produzindo 

à distância e a manutenção da estrutura física dos nossos edifícios e outras despesas ocorrem 

normalmente. 

Comunicamos que seguindo com as recomendações do Ministério da Saúde, tomando as 

precauções possíveis para assegurar o bem-estar dos nossos alunos e de toda a comunidade 

educativa, seguiremos com as aulas remotas durante o mês de abril ou até recebermos novas 

orientações. 

Agradecemos e parabenizamos aos pais e familiares pelo apoio e envolvimento direto no 

processo de aprendizagem no período de impedimento das aulas presenciais, o que seguramente 

exige grande esforço, paciência, dedicação e uma completa readequação da rotina e dinâmica 

familiar. 

Reafirmamos que a base do relacionamento desenvolvido entre a Rede Adventista de 

Educação e a comunidade educativa é a relação de confiança mútua, característica esta considerada 

uma marca da educação que vai Muito Além do Ensino. 



 

 

Departamento de Educação 
União Sul Brasileira 

“A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até 
ser dia perfeito”. 

Provérbios 4:18 

Cordialmente, 

 

Rubens Silva          Ronei Pereira   Volnei Porto 

Diretor de Educação          Tesoureiro Educação   Diretor financeiro 


