EDUCAÇÃO ADVENTISTA
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

Comunicado 15/2020

Curitiba, 23 de março de 2020.

Prezados Pais e/ou Responsáveis
As Escolas e Colégios das Associações Sul Paranaense e Central Paranaense, vêm por
meio deste comunicado informar às famílias, ações educativas que funcionarão como
plano de contingência em função do COVID-19, pautado nas orientações
governamentais e da rede educacional adventista.
 Nosso compromisso
Para manter, o quanto possível, a regularidade das atividades pedagógicas, estaremos
usando ferramentas digitais por entendermos a importância de zelarmos pela saúde
física, sem maiores prejuízos na formação integral de nossos alunos. Os órgãos
governamentais percebem que as aulas na modalidade a distância, serão uma
alternativa para as próximas semanas.
 Como os alunos e responsáveis terão acesso às aulas
Assim sendo, a partir de quarta-feira, dia 25/03, as aulas acontecerão através do Portal
Educacional da Rede. Para acessar: https://altoboqueirao.educacaoadventista.org.br/
(enviaremos um tutorial para facilitar o acesso).
É uma plataforma que possibilita a interação entre o aluno (a família) e seus professores,
mesmo à distância. Esse ambiente virtual permite que o aluno acesse vídeoaulas,
desenvolva leituras, produções escritas, listas de exercícios, dentre outras atividades
que serão propostas pelos professores. Assim, tais tarefas propiciarão experiências de
aprendizagem e potencializarão o hábito de estudo.
Seguiremos a mesma sequência do horário de aulas, para postar as atividades. Portanto,
gostaríamos de firmar o compromisso de que cada aluno siga o horário de aula para não
acumular tarefas. É muito importante seguir a rotina de horários/estudos!
Caso tenha dificuldade de acesso à internet, o aluno poderá acessar a aula em outro
momento do dia. As aulas não serão retiradas da plataforma ou bloqueadas. Se a
dificuldade persistir, entre em contato pelos meios que a escola está disponibilizando.
Destinaremos os dias 23 e 24/03 (2ª e 3ª feira) somente para ambientação na
plataforma e aula inaugural. A partir de 4ª feira, começamos oficialmente com aulas
virtuais.
Essa ferramenta encontra-se disponível no Portal Educacional. Se você já é um usuário
cadastrado, acesse https://altoboqueirao.educacaoadventista.org.br/; caso contrário,
clique em “Novo cadastro”.
Para se cadastrar, basta informar o seu código de matrícula, que poderá ser obtido via
whatsApp da secretaria: 3378-6274 (somente whatsApp, esse número não recebe
ligações).
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Caso enfrente alguma dificuldade para realizar esse procedimento, poderá solicitar auxílio
do T.I via e-mail.
Douglas Bocolowski - douglas.bocolowski@educadventista.org.br

.
Segue abaixo um manual contendo o passo a passo para a realização do cadastro.

Cadastro de Aluno
1) Acesse o endereço eletrônico https://altoboqueirao.educacaoadventista.org.br/,
selecione sua unidade escolar, informe os dados pessoais (nome, código de matrícula),
selecione a área de atuação “Aluno” e clique no botão “Continuar”.

2) Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I devem utilizar um username
(apenas letras, números e ponto. Exemplo: joao.pedro).
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3) Alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio devem utilizar um e-mail válido.
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4) Confirme se os dados estiverem corretos clicando em “Sim”.

IMPORTANTE:
• Não é permitido o uso do mesmo e-mail em dois cadastros.
• Os cadastros do aluno e do responsável devem conter e-mails diferentes.
• Para ativar sua conta, acesse o link enviado ao seu e-mail. Dessa forma, seu
cadastro estará́ finalizado. Caso não tenha recebido o e-mail referente à
ativação de acesso, verifique a caixa "Spam” ou “Lixo Eletrônico".
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•

Havendo dúvidas ou necessidade de correção de dados, solicite à secretaria a
confirmação de suas informações cadastrais.

Orientações sobre o Programa de Estudos
Alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EI 3 Anos ao 5º ano)
A rotina é um elemento importante da Educação Infantil por proporcionar à criança
sentimentos de estabilidade e segurança. Por isso, encaminhamos alguns aspectos que
deverão ser seguidos nesse processo:
•
•

•
•
•

O aluno deverá cumprir sua carga horária normal de aula através do Portal
Educacional (07h15 às 11h40 ou 13h15às 17h40).
Orientamos que o aluno não saia de sua rotina diária, por isso, quando chegar o
momento da aula, deve procurar um espaço em sua casa tranquilo, longe de
aparelhos eletrônicos; separar seu material didático e, com auxílio dos
pais/responsáveis, realizar suas aulas e atividades propostas pelo professor.
Caso o aluno tenha alguma pergunta ou precise de outra orientação, basta
registra-la no portal para que o professor possa auxilia-lo o aluno bem como á
família.
A frequência e avaliação serão computadas através das atividades realizadas
pelo aluno através do Portal Educacional.
Caso haja alguma dúvida sobre o horário de aula, favor entrar em contato com
o Setor de Orientação Educacional da Escola.
Educação Infantil – Orientadora Karoline Medeiros
karoline.medeiros@educadventista.org.br
Ensino fundamental l (1º ao 5ºano) - Orientadora Denise Padilhadenise.padilha@educadventista.org.br

Alunos de Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio (6º ano ao Terceirão)
•
•

O aluno deverá cumprir sua carga horária normal de aula através do Portal
Educacional (07h15 às 11h40/12h30 ou 13h15 às 17h40).
O aluno deverá entrar em cada disciplina de acordo com o horário informado
anteriormente pela unidade escolar (horário de aulas), assistir às aulas e realizar
as atividades propostas pelo professor. Caso haja alguma dúvida sobre o horário
de aula, favor entrar em contato com o Setor de Orientação Educacional da
Escola .
Ensino fundamental ll (6º ao 9ºano) Orientadora Cida Barros –
cida.barros@educadventista.org.br
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Ensino Médio – Orientadora Sandra Nascimento
sandra.nascimento@educadventista.org.br
•

A frequência e avaliação serão computadas por meio das atividades realizadas
pelo aluno através do Portal Educacional.

Aproveitamos para relembrar alguns detalhes:
• O professor estará on line apenas no horário em que o mesmo leciona para a
turma de seu(a) filho(a), via mensagem pelo portal.
• Após os dias de reclusão domiciliar impostos pelo governo para diminuição do
risco de contágio, aguardaremos quais serão as novas orientações e as
repassaremos a vocês, pais/responsáveis.
• Nossa comunicação ocorrerá essencialmente de forma virtual. Toda a
administração da escola (secretaria, tesouraria, coordenação pedagógica e
orientação educacional) estará atendendo nos seguintes horários (9h às 12h 14h às 16h).
• Qualquer dúvida, estaremos disponíveis através dos seguintes e-mails:
Coordenadora Pedagógica/Orientadora - Educação Infantil – Karoline Medeiros
karoline.medeiros@educadventista.org.br
Orientadora Educacional - 1° ano EF ao 5º ano EF – Denise Padilha
denise.padilha@educadventista.org.br
Orientadora Educacional - 6º ao 9º ano EF – Cida Barros
cida.barros@educadventista.org.br
Orientadora Educacional - Ensino Médio – Sandra Nascimento
sandra.nascimento@educadventista.org.br
Coordenadora Pedagógica - 1º ao 5º - Daniela Isobe
daniela.isobe@educadventista.org.br
Coordenadora Pedagógica - 6º ao EM - Cleide Farinhas
cleide.farinhas@educadventista.org.br
Financeiro: Eliésio Alencar
eliesio.alencar@educadventista.org.br
Financeiro: Lucineia Truilho
lucineia.truilho@educadventista.org.br
Financeiro: Fabiano Santos
fabiano.santos@educadventista.org.br
Coordenador disciplinar - Rudimar Nemitz
rudimar.nemitz@educadventista.org.br
Diretor: Douglas dos Santos
douglas.santos@educadventista.org.br
Vice-diretor, Gabriel Morales
gabriel.morales@educadventista.org.br
Auxiliar de secretaria, Andressa Padilha
andressa.padilha@educadventista.org.br
Secretária, Roberta Ribeiro
roberta.ribeiro@educadventista.org.br
T.I, Douglas Bocolowski
douglas.bocolowski@educadventista.org.br
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Lembrando que: por questões legais e também para zelar pela nossa saúde física e
emocional, vamos manter os contatos sempre no horário comercial
A Mantenedora continuará atenta às notificações governamentais, bem como da rede
educacional adventista e se manterá utilizando a comunicação virtual com alunos e
familiares.
Este é um momento delicado e único, todos estamos buscando alternativas viáveis,
seguras e criativas de passar pela crise com saúde mental, física e intelectual.
Circunstâncias como essas exigirão nossa resiliência, paciência, cuidado e perseverança,
atuando juntos, em harmonia e parceria.
Trabalhamos muito nos últimos dias e com muito carinho para prestar um atendimento
rápido, prático e de qualidade. E todas as dificuldades que surgirem, iremos resolver
juntos. Precisaremos ter muita paciência, não é? Mas estamos confiantes que tudo dará
certo.
Já estamos imaginando como essa experiência será rica! É um caminho novo! Uma nova
experiência de aprendizagem e ficaremos gigantes quando tudo isso terminar.
A Educação Adventista agradece a compreensão e colaboração dos pais nesse
momento delicado e emergencial. Colocamo-nos à disposição para o que for
necessário.
Nosso desejo é que Deus continue protegendo toda a sua família.
Una-se em oração pela nossa proteção também.

Atenciosamente,

Douglas dos Santos
Diretor

