
 

Porto Alegre, 17 de abril de 2020. 

Com. 10/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

“Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: Não temas, que eu te ajudo.” Isaías 41: 13 
 
 

Estamos com saudades e orando para reencontrar nossos alunos com saúde o mais breve possível. Deus está no controle de todas as situações. 

Abaixo seguem algumas informações importantes: 
 

✓ Feriado – Como consta do Calendário Escolar, na próxima segunda-feira, 20/04, será recesso e na terça-feira, 21/04, será feriado de 

Tiradentes. Na outra sexta-feira, 1º/05, será feriado pelo Dia do Trabalhador. Nestes dias não haverá atendimento na escola e os professores 

não estarão on line, mas as aulas continuarão na plataforma. 
 

✓ Atendimento da Escola – A escola está aberta e atendendo diariamente das 8h às 13h, pelo telefone 3364-7979 ou pelo WhatsApp da 

secretaria – 8105-9978. Se precisar falar com a tesouraria poderá ser através do WhatsApp corporativo – 3364-7979. 
 

✓ Lembrança de Páscoa – Os alunos que não retiraram ainda, podem pegar nos dias e horário acima. 
 

✓ Arrecadação de Alimentos – Continuamos nossa arrecadação de alimentos. Convidamos a quem puder, trazer: arroz, feijão, macarrão, 

molho de tomate, óleo de soja, farinha de trigo, papel higiênico e caixa de leite. O pastor estará recebendo na escola, nas terças-feiras, das 

8h30 às 10h, pelo portão dos alunos, ou poderá deixar na secretaria da escola. Contamos com a solidariedade costumeira de nossos pais e 

alunos, participe! Se por acaso sua família estiver precisando de alimento, favor entrar em contato com a escola. 

 

✓ Aulas Remotas – Continuamos com nossas aulas que são através do Portal Educacional da Escola - E-class. Ele fica disponível o tempo 

todo, inclusive domingos, recessos e feriados. Lembramos que o professor estará on line no horário da aula, mas se ficar com alguma dúvida 

pode ser deixada no portal que o professor dará retorno no horário da sua aula. O Portal só fica indisponível no horário do sábado, que é do 

pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado 
 

Todas as atividades que estão sendo realizadas e postadas no E-class são importantes. Os professores estão acompanhando as 

atividades dos alunos. Se por acaso ficou alguma atrasada, pode ser feita ainda e postada. 
 

Como estamos num período diferenciado, as avaliações estão em estudo e no momento certo passaremos as informações.   
 

Os alunos que por algum motivo não entraram ainda no E-class, solicitamos que o façam o mais breve possível, para poderem ir 

acompanhando as atividades, e, se não conseguirem, entrem em contato com a escola, através de: 
 

E-mail: sarandi.acsr@educadventista.org.br 

Telefone: 3364-7979 

WhatsApp: 8105-9978 
 

Em seguida os alunos do pré 4 ao 5º ano estarão trabalhando com os livros do 2º bimestre, por isso solicitamos aos pais que deixaram 

os livros na escola que os busquem para os alunos poderem continuar as atividades. 
 

✓ Domingos Especiais – Continuando a programação que tivemos na semana passada, se os senhores tiverem interesse de estudar sobre 

os segredos do livro do Apocalipse, a partir do próximo domingo, 19/04, às 19h30, o Pastor Luiz Gonçalves estará fazendo um estudo bíblico 

deste livro pela TV Novo Tempo, canal aberto 44, e pode ser acessado também pelo youtube.  

 

A Escola Adventista do Sarandi agradece a compreensão e colaboração dos pais nesse momento delicado e emergencial. Colocamo-nos à 

disposição para o que for necessário. 
 
 

 
             Josemar Vaz Garcia  

                          Administrador Escolar 


