
 

COMUNICADO IMPORTANTE 
‘’Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo, daí graças.’’ 

Tessalonicenses 5:16-18. 
 
 

Mogi das Cruzes, 11 de maio de 2020. 
             Comunicado 08/2020 
 
 
 

Queridas famílias da Educação Adventista, 

 
 

Sabemos que este é um momento desafiador para todo o país e mais uma vez agradecemos por confiar em nossa 

Rede Educacional. 

No dia 13/05 retornaremos nossas aulas de maneira remota. A transição para o aprendizado em casa é uma 

grande mudança para os que não estão acostumados. Diante dessas circunstâncias excepcionais, investimos recursos 

financeiros para disponibilizar atividades à distância (Distance Learning) em ferramentas para um ensino em ambiente 

virtual. 

Sabíamos que nossa equipe de professores era incrível, mas eles conseguiram nos surpreender criando atividades 

educativas cativantes, que deixaram os alunos engajados e encantados nos últimos dias de aulas. 

Em nossa nova Plataforma E-Class: 

• O conteúdo que o professor aplica em sala de aula, tornou-se virtual. 

• O gerenciamento e a criação de aulas foram supervisionados pela nossa equipe pedagógica. 

• Investimos em estrutura e armazenamento para todas as atividades. 

• Orientamos e treinamos nosso time de professores para uso do E-Class. 

 
 

Logo vamos retornar das férias e temos algumas dicas para tornar a experiência em casa mais proveitosa: 

1. Estabeleça um cronograma: durante uma grande transição, os alunos precisam de consistência e organização. 

2. Crie um espaço de aprendizado designado: separe um local da sua casa como se fosse uma sala de aula. 

3. Comece e termine cada dia com um check list: designar tempo para conferir o que deve ser feito no dia e o 

que de fato foi feito, ajuda as crianças a se sentirem mais seguras e os apoia no processamento das informações 

aprendidas. 

4. Programe atividade física e interação social: elas são essenciais para o bem-estar de todos e principalmente 

dos menores. 

 

Além da plataforma E-class, adquirimos a licença do aplicativo Zoom para aulas síncronas. Atentem aos horários 
de cada turno por fundamento: 

 

 

ED. INFANTIL – TURNO MANHÃ ED. INFANTIL – TURNO TARDE 

07h30 às 08h15 13h às 13h45 

08h15 às 09h 13h45 às 14h30 

09h às 09h45 14h30 às 15h15 

 

 

 

 



FUND. I e II / ENS. MÉDIO - TURNO MANHÃ 

 07h30 às 08h15 

08h15 às 09h 

09h às 09h45 

09h45 às 10h15 - Intervalo 

10h15 às 11h 

11h às 11h45 

********************************************** 

FUND. I e II - TURNO TARDE 

13h às 13h45 

13h45 às 14h30 

14h30 às 15h15 

15h15 às 15h35 - Intervalo 

15h35 às 16h20 

14h20 às 17h05 

 

➢ ATENÇÃO SOMENTE NESTA QUARTA-FEIRA DIA 13/05/2020 AS AULAS TERÃO SEU 
INÍCIO À PARTIR DO 3º PERÍODO (manhã às 09h e tarde às 14h30). 

 
Utilizando o recurso virtual para ambiente de aulas síncronas, há necessidade de uma readequação na grade de 

horários para satisfazer a proposta pedagógica, mantendo a capacidade de assimilação destes conteúdos por parte dos 

alunos.  

Esse horário de aula síncrona corresponde ao momento de explicação que os professores dariam em sala de aula, 

só que de forma contínua e sem interrupções. As atividades que seriam realizadas em sala de aula com a presença e 

supervisão dos professores, precisam ser realizadas em casa. Portanto, continuaremos postando as atividades no E-class. 

Salientamos que tais atividades não são “tarefa de casa” e sim “atividades em casa”. 

Semanalmente a equipe pedagógica de nosso colégio avaliará a progressão do aprendizado e desenvolvimento 

de nossos alunos e julgando necessário, faremos ajustes na quantidade de aulas oferecidas em cada um dos segmentos. 

Reforçamos que a realidade de aulas síncronas se faz uma novidade dentro do nosso processo educativo e este é um 

momento de aprendizado, tanto para as famílias como também para a escola. 

 A partir do dia 15 deste mês, os alunos poderão conversar com seus professores e tirar as dúvidas através do 

chat da plataforma. 

Na sexta-feira, enviaremos um novo horário para a próxima semana. 

Nas próximas semanas, dependendo das definições do nosso governo, enviaremos um novo calendário. Toda 

equipe da escola tem orado pela sua família e queremos muito que logo a normalidade se restabeleça. Nos colocamos à 

disposição para atendê-los em caso de dúvidas. 

 

Sempre juntos! 

EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

Muito além do ensino. 


