
 

Porto Alegre, 27 de maio de 2020. 

Com. 14/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

“Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá: jamais permitirá que o justo seja abalado”. 
Salmos 55:22 

 

No momento em que estamos vivendo, assim como nós, as famílias devem estar acompanhando que o Governador do estado do 

Rio Grande do Sul tem se pronunciado sobre a futura volta às aulas presenciais. Não sabemos do prazo, nem quando isso será 

decretado. Pode ser a médio ou a longo prazo. Contudo, mesmo sendo a longo prazo, a volta às aulas presenciais demandará um 

planejamento detalhado da escola, de medidas preventivas de saúde, protocolos de higiene, utilização dos espaços escolares, provável 

rodízio de alunos, etc.  

 

A Escola Adventista sempre prezou pela saúde e cuidado de seus alunos, por isso, vocês estão recebendo uma pesquisa direcionada 

a pais de alunos. O objetivo dela é coletar informações com a finalidade de traçar estratégias para o futuro retorno das aulas, que 

ocorrerá somente após o governo permitir essa retomada, com toda a segurança e cuidados recomendados. A participação dos 

senhores é de extrema importância e tem como propósito articular e favorecer o envolvimento da família. Enfatizamos que esse é um 

estudo estratégico, não imediatista e com base nestas informações o nosso planejamento interno poderá avançar. 

 

Suas respostas serão importantes para nos ajudar a obter uma compreensão exata das necessidades de nossas famílias, verificando 

os alunos que fazem parte do grupo de risco. Esses dados subsidiarão uma análise precisa sobre os manejos e o formato em que a 

rotina escolar poderá ocorrer, respeitando sempre os protocolos de segurança e orientações dos órgãos competentes.  

 

Enquanto as aulas presenciais continuam suspensas, vamos mantendo as atividades domiciliares com os alunos. Mesmo após o 

anúncio da retomada, ainda haverá muito planejamento, reuniões e informações que a escola divulgará a sua família até que tudo esteja 

organizado para receber os nossos alunos e servidores ao ambiente escolar. Assim, a retomada levará alguns dias depois do decreto. 

Neste ínterim, as aprendizagens continuarão pela modalidade digital.  

 

Sua contribuição na pesquisa por link será de grande valor e agradecemos desde já seu apoio. 

  

Para responder a pesquisa, de 6 questões apenas, acesse o link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK_kun6IPMOibDYb6Jg8K70ZuN2e10wWs8nnU18XpohsmG_w/viewform?usp=sf_link 

 

A pesquisa solicita o nome completo do seu filho, nosso aluno, pois precisamos elaborar listas de cada turma com as informações 

para planejar o retorno às aulas presenciais. A mesma estará disponível até amanhã, 28/05. 

 

“Quando família e escola educam com os mesmos critérios, as diferenças entre os dois ambientes se reduzem,  

e quem ganha é a criança”. Andrea Ramal 

 
 

 
             Josemar Vaz Garcia  

                          Administrador Escolar 
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