
 

Porto Alegre, 15 de maio de 2020. 

Com. 13/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

“O Senhor é quem vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas; não te espantes.” 

Deuteronômio 31:8 

 

Esperamos que todos em sua família estejam bem, dentro do possível. Ainda estamos em uma situação de força maior e então nossa 

escola tem funcionado de acordo com os últimos comunicados. Como não temos previsão de retorno as aulas presenciais, gostaríamos de 

informá-los sobre alguns assuntos importantes para o bom andamento das nossas atividades nos próximos dias: 
 

✓ Prorrogação da Quarentena – Gostaríamos de informar que o MEC prorrogou a suspensão das aulas até 16/06, conforme PORTARIA 

473 http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-473-de-12-de-maio-de-2020-256531507. 
 

Nossa escola continuará atenta às notificações governamentais, bem como da rede Educacional Adventista e se manterá utilizando a 

comunicação virtual com alunos e familiares. 
 

✓ Dia de Colocar em dia – Como alguns pais voltaram a trabalhar e a rotina voltou a ser alterada, na próxima sexta-feira, 22/05, não 

haverá aula, nem interação aluno/professor ou aluno/soe, nem expediente externo, nem atividades postadas no E-class, nem aulas 

zoom, nem interação com os professores e com a escola. A escola percebeu a necessidade dos alunos e das famílias de ter um “dia 

de colocar em dia” onde os alunos poderão colocar todas as atividades solicitadas até o momento em dia. Os alunos que já estão com 

tudo em dia, poderão revisitar as aulas mais desafiadoras, aos conteúdos que tem mais dificuldades pois o E-class estará funcionando, 

lembrando que ele só fica indisponível do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. 
 

✓ 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, com exceção do dia 22/05, sexta-feira.  
 

✓ Lembrança de Páscoa e Presente do Dia das Mães – Os alunos e mães que não retiraram ainda, podem pegar nos dias e horário 

acima. 
 

✓ Livros Didáticos - Os alunos do pré 4 ao 5º ano estão 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. 
 

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

molho de tomate, óleo de soja, farinha de trigo, açúcar, papel higiênico e caixa de leite. O pastor receberá 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. 
 

✓ Domingos Especiais – Se os senhores tiverem interesse de estudar sobre os segredos do livro do Apocalipse, está acontecendo 

todos os domingos, às 19h, o Pastor Luiz Gonçalves está fazendo um estudo bíblico deste livro pela TV Novo Tempo, canal aberto 44, 

e pode ser acessado também pelo youtube. 
 

Queremos reforçar que nossa equipe administrativa e docente está à sua disposição para ajudar no que for necessário.  
 

Juntos, sairemos mais fortes desta crise! 

 
 

 
             Josemar Vaz Garcia  

                          Administrador Escolar 
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