
 

 

Teófilo Otoni, 20 de março de 2020 
“Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês...”1 Pedro 5:7 

Comunicado Oficial 13/2020 – Assunto: Coronavírus (COVID-19). 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,   
Vivemos um momento complexo, diferente do que sonhamos para nossa trajetória educacional e com 

certeza diferente daquilo que você planejou para sua família e queridos. É hora de seguir as orientações do 
poder público, mantendo-se em casa, preservando a saúde dos que estão próximos a você e 
consequentemente de toda a comunidade. Seguindo tais orientações, nossas aulas presenciais não ocorrerão 
por tempo indeterminado, porém outros formatos são possíveis. Como Rede Adventista entendemos que em 
tempos como estes, sempre é necessário revermos as estratégias e assim definir novas rotas para trilhar o 
caminho proposto. 

Sendo assim, apresentamos a vocês um novo caminho chamado e-class. O e-class é uma ferramenta 
exclusiva da Rede Adventista que possibilita ao professor disponibilizar de forma virtual, utilizando recursos 
variados, trazer para esse novo ambiente uma proposta de aulas e continuidade dos estudos. O professor 
poderá criar e gerenciar suas aulas, além de acompanhar e receber as atividades dos alunos. Dessa forma 
podemos promover uma extensão da sala de aula na sua casa. Assim, desejamos auxiliar as famílias na 
manutenção de uma rotina de estudos nesse período de reclusão. O e-class estará disponível a partir da 
próxima semana dentro do portal educacaoadventista.org.br, vamos enviar passo a passo de como acessar 
essa ferramenta.  

É sempre importante salientar que mesmo no ambiente doméstico, é necessário que nossas crianças e 
jovens separem um tempo, estabelecendo uma rotina diária para analisar os conteúdos propostos e 
responder as atividades. Se possível, separe um local para os estudos, onde a concentração esteja somente 
no estudo. Queridos responsáveis, vocês serão uma parte muito importante nesse processo, motivando, 
acompanhando, participando junto, direcionando assim nossos estudantes na manutenção desse caminho de 
sucesso.   

Lembrem-se que para acessar o cadastro no portal, será usado o e-mail cadastrado na secretaria com a 
senha padrão cato1234, que deverá ser modificada no primeiro acesso. Caso precise de algum dado ou 
informação sobre cadastro, faça contato com nossa unidade Educacional através dos canais digitais 
(Facebook: CATO - Colégio Adventista de Teófilo Otoni/ Whats App: (33) 9118-0971/ Instagram: 
cato.teofilootoni). Aproveitamos para deixar algumas dicas para que sua família passe por esse período com 
qualidade: 

 Desfrute de momentos de comunhão com Deus. 
 Prefira alimentos saudáveis. Cuidemos do nosso corpo. 
 Oriente as crianças e ensine a lidar com as emoções. 
 Tenhamos paciência com as crianças, mas também com os idosos. 
 Procure atividades, mesmo domésticas, que te tragam bem-estar. 
 Apesar do isolamento físico, comunique-se com seus familiares e amigos por internet e telefone. 
 Evite o bombardeio de informações (não devemos ser alheios a tudo, mas em alguns momentos é 

preciso ouvir menos noticiários...). 
 Nos períodos de maior estresse, foque nas suas necessidades e envolva-se em atividades que goste e 

pratique exercícios (mesmo que na sala).  
 Lembre-se que as autoridades de saúde pública e especialistas do mundo todo estão trabalhando 

continuamente. 
Agradecemos a confiança depositada em nossa rede e seguimos com nosso compromisso de qualidade 
educacional e dedicação.  

Fraternalmente,                                                                                                           Thiago Filipe Carnielli 
 Diretor Escolar                

thiago.carnielli@cato.org.br  

(33) 991180971 


