
 

Porto Alegre, 30 de abril de 2020. 

Com. 12/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

“Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim?  

Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus.” Salmos 42: 5 

 

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: 
 

✓ Feriado – Seguindo o calendário letivo, informamos que amanhã, 1º/05, não teremos atividades pedagógicas nem administrativas devido ao 

feriado do Dia do Trabalhador. Retornaremos às nossas atividades na segunda-feira, 04/05. Neste período as aulas continuarão na plataforma, 

com exceção do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. 
 

✓ Prorrogação da Quarentena – Segundo Diário Oficial da União publicado em 16/04 pelo Ministério da Educação do Governo Federal. As 

aulas presenciais estarão suspensas até o dia 15/05, 30 dias a contar da data de publicação.  

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-395-de-15-de-abril-de-2020-252725131 
 

Esta data pode ser alterada por novo decreto, visto que ainda estamos aguardando o pronunciamento do Governo Estadual do Rio Grande 

do Sul. 
 

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

comunicação virtual com alunos e familiares. 
 

✓ 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.  
 

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

✓ Livros Didáticos - 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. 
 

✓ 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. 
 

✓ Clube de Amigos – Nos próximos dias divulgaremos os serviços dos pais que se cadastraram e que estão colocando seus serviços à 

disposição da comunidade. 
 

✓ Homenagem às Mães – Nestes dias diferentes, queremos fazer uma homenagem às Mães, também de uma maneira diferente, através de 

uma vídeo conferência pelo aplicativo Zoom. Quem não tiver o aplicativo pode baixar no seu celular ou computador. Um pouco antes do 

horário, divulgaremos o link para entrar na reunião, através do grupo de Whats das turmas. Será na próxima quinta-feira, 07/05 nos seguintes 

horários:   

o 19h – mães dos alunos dos Prés 4, Prés 5 e 1°s anos 

o 19h30 – mães dos alunos dos 2°s, 3°s e 4°s anos 

o 20h – mães dos alunos dos 5°s aos 9°s anos 
 

✓ E-class: Estamos muito felizes, pois temos a grande maioria dos nossos alunos tendo aulas e estando atuantes na plataforma do E-class. 

Este é o ambiente oficial do ensino remoto da Escola Adventista, neste momento de crise. 

 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-395-de-15-de-abril-de-2020-252725131


 
Vamos explicar-lhes sobre a manutenção e funcionamento da plataforma: a equipe técnica está sempre trabalhando em melhorias, todos 

os dias. Quanto as manutenções sistemáticas, elas têm sido realizadas somente durante as madrugadas. A equipe técnica somente 

interrompe o funcionamento do E-class durante o dia, caso haja alguma emergência/urgência que a tiraria do ar por horas consecutivas. E 

temos tido somente uns 30min de manutenção da equipe durante o período de aulas. O pessoal da manutenção tem sido muito ágil, para 

impedir que a plataforma fique fora do ar, por horas. O que não seria nada produtivo. 
 

Contudo, as instabilidades e lentidão que enfrentamos dependem de outros fatores que influenciam o funcionamento do E-class, a saber: 

pode ser o sinal instável da internet local ou problemas no provedor de internet. Quando quaisquer destes problemas ocorrerem, pedimos 

que fechem tudo, os alunos continuem em alguma atividade que não necessitem estar on line e façam a tentativa de ‘logar’ o E-class depois 

de alguns minutos. Quem trabalha muito com aplicativos/internet já está acostumado com instabilidades. Por isso, o E-class é tão útil, tudo o 

que está postado fica ali, como uma biblioteca on line de estudos. Mesmo que não consiga acessar no momento, estará à disposição. Uma 

boa dose de paciência é necessária para lidar com a internet, e o E-class faz parte disso. 
 

✓ Plataforma Zoom – Na tentativa de incrementar a aprendizagem dos nossos alunos, estamos iniciando aulas testes com a plataforma Zoom, 

que possibilita aulas em tempo real, entre professores e alunos. É um outro aplicativo, que será necessário aprender como “logar” e “navegar”. 

Por isso, não iniciamos isso juntamente com o E-class, para que tenhamos período de adaptação com cada ferramenta de aprendizagem. E 

todos nós precisamos de um período de adaptação: alunos, pais, professores, escola. 
 

Como funcionará as aulas síncronas por Zoom? Agendaremos horários com as turmas para iniciarmos um diálogo entre professor e 

alunos. O Zoom será um recurso opcional extra, para melhor explicação do conteúdo. A aula dada no Zoom será gravada e postada 

posteriormente na plataforma E-class para aqueles que não podem acessar a ferramenta durante a interação marcada. Ressaltamos que 

toda equipe já foi orientada quanto aos procedimentos necessários para maior segurança durante o uso do Zoom. O E-class continuará sendo 

usado como a plataforma oficial de aprendizagem da Escola Adventista. O Zoom vem somente reforçar os esforços para melhor cuidar da 

aprendizagem de nossos alunos!  
 

✓ Rotina de Estudos: Muitos pais estão voltando ao trabalho nos próximos dias, já que temos a flexibilização de vários setores econômicos 

que voltam a funcionar, quer seja por decreto estadual ou municipal. Caso seja a sua realidade, pedimos que continuem auxiliando na rotina 

de estudos dos seus filhos. Auxiliando o acesso dos menores e monitorando a realização e conclusão das atividades dos maiores. Sabemos 

que as famílias e os professores estão trabalhando muito para atender a todos! Por isso, nosso respeito ao trabalho de nossos professores e 

ao comprometimento dos pais que têm se envolvido intensamente nesta parceria. Organizem o melhor horário familiar para acessar o E-class 

e para os alunos continuarem suas aulas e atividades. Seu filho merece se desenvolver! E ele vai aprender. Pode ser que seja de um modo 

diferente, num outro ritmo e espaço. Tenha certeza, seu filho vai aprender! 
 

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

domingos, agora 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. 
 

Ressaltamos que todo o procedimento para a manutenção do ano letivo, da aprendizagem dos alunos que a Escola Adventista está oferecendo 

estão de acordo com a legislação educacional para o período de força maior, que foram emitidas tanto pelo Conselho Nacional de Educação, bem 

como pelo Conselho Estadual de Educação, desde o início da crise com o Covid-19. Não desista da aprendizagem dos seus filhos, pois nós estamos 

aqui para resguardar isso. As autoridades brasileiras emitem seus pareceres mantendo o ano letivo 2020 em funcionamento. E nós estamos seguindo 

as orientações governamentais. Temos muitos profissionais da Escola Adventista em um grupo de estudo permanente, somente cuidando de questões 

legais e pedagógicas relacionadas a aprendizagem, currículo e ano letivo para que nossos alunos continuem se desenvolvendo. 
 

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

necessidade de forma direta e individual pois prezamos muito pela preservação da sua imagem, da sua família e dos nossos alunos. Não queremos 

expô-los de maneira alguma. As informações oficiais sobre a escola, aulas, atendimento, questões administrativas estão em nossos comunicados ou 

em nossos canais de atendimento. Por favor, não fique com dúvidas, ansioso ou precisando conversar com alguém sobre quaisquer assuntos de 

cunho escolar. Nos consulte em nossos canais de atendimento. Estamos a sua disposição. 
 

Juntos, sairemos mais fortes desta crise! 

 
 
 

             Josemar Vaz Garcia  
                          Administrador Escolar 


