
 

 
 
 

Comunicado 008/2020                                                                                                                         17 de abril de 2020                                                                                                                        
 

...pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a 

boa vontade dele. 

Filipenses 2:13   

 
Queridos pais e ou responsáveis, 

 
A parceria entre escola e família é a base para a formação de qualidade dos nossos alunos. Principalmente, neste 
momento de pandemia em que foi necessário aplicarmos as aulas domiciliares. 
 
Sugerimos algumas dicas abaixo que irão contribuir para que o seu filho tenha sucesso com o novo estilo de ensino: 
 

1. Manter atenção ao grupo de WhatsApp, criado para servir de canal de comunicação constante com os pais, 
oferecendo notificações para todas as ações educacionais; 

2. Troque ideias com seu filho, fazendo perguntas para ajudá-lo em suas dificuldades;  
3. Incentive a criança a sempre tentar de novo, a ler com atenção e refazer aquele exercício que parece muito 

difícil. Faz parte do processo de aprendizagem as várias tentativas e o erro; 
4. Não sabe responder às dúvidas de seus filhos? Para não correr o risco de errar e comprometer o aprendizado 

da criança, o melhor é reconhecer que não sabe a resposta e orientar o estudante a levar a dúvida para o 
educador. Os números dos celulares de todos os professores, coordenadora pedagógica e orientadora 
educacional, estão nos grupos de whatsapp dos pais (da Educação Infantil ao 6º ano) e dos alunos (do 7º ano 
do Ensino Fundamental ao Ensino Médio). É só ligar e tirar as dúvidas! 

5. Não faça a tarefa pelo seu filho. Estimule a pesquisa e incentive-o a assumir responsabilidades e a conquistar 
autonomia; 

6. Mais do que nunca a tecnologia é parceira da educação, então, disponibilize um computador, tablete ou celular 
para que o seu filho possa acompanhar as aulas via ZOOM e acessar o E-CLASS no Portal da Educação 
Adventista. Caso ainda encontre dúvidas, entre em contato conosco o mais rápido possível, pois estamos sempre 
à disposição para servi-los; 

7. Na sala de aula, cada aluno tem direito a uma carteira. Em casa, não deve ser diferente. Separe um cantinho de 
estudo com pouca movimentação e sem interferências externas, como barulhos, ruídos e televisão. Lembrando 
que durante as aulas via ZOOM o microfone deverá estar desligado, caso contrário todos os sons e ruídos ao 
redor do aluno serão captados e ouvidos pelos demais alunos, no entanto o microfone deverá somente ser ligado 
nos momentos destinados às perguntas e interações com o grupo. 

8. As aulas são gravadas e os links são disponibilizados no E-CLASS para serem assistidos em outro momento 
(situação regularizada a partir do dia 20/04/2020). 

9. O acesso diário ao E-CLASS é de fundamental importância, pois será através desta ferramenta que o aluno 
confirmará a sua presença e o acompanhamento dos conteúdos de cada disciplina; 

10. As atividades devem ser realizadas diariamente e sempre devolvidas quando o professor solicitar, este 
procedimento garantirá o aprendizado e habilitará o aluno ao sucesso.  

11. Caso perceba que o seu filho não está assistindo às aulas e não está fazendo as tarefas, por favor, entrem em 
contato conosco, pois temos uma equipe preparada para apoiar e incentivar a cada um de nossos alunos. 

 
Nesse período, também é muito importante organizar o tempo de seu filho com flexibilidade. Ter um horário que saiba 
que vai estar cumprindo a tarefa, ter o número de horas de TV, número de horas de que ele vai ter que ficar livre, um 
outro momento com a família, o momento dos afazeres domésticos, ajudar com a louça, a limpar o próprio quarto, na 
preparação dos alimentos. Olhar para a criança/adolescente como um todo. 
 
Além dos cuidados com a saúde física, como a importante higienização correta das mãos, não se pode esquecer que o 
nosso emocional também fica abalado com o distanciamento social, necessário para pausar a pandemia do covid-19. A 
overdose de informações, entre elas as Fake News, causam ansiedade. O medo e a incerteza do momento prejudicam 
a saúde mental, isso é fato. Então, mais do que nunca, é momento de se cuidar. Mas como? Faça o que você mais gosta 
(dentro de casa). Caso você não consiga lidar sozinho com a situação, procure ajuda médica. Muitos psicólogos estão 
com iniciativas on-line para ajudar a sociedade neste momento. Peça ajuda! 
 
Saudosa de nosso convívio social,  
 
Atenciosamente,  
 

 

Profª Sara Storch 
Diretora Escolar 
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