Rio de Janeiro, 24 de março de 2020.

ATIVIDADES ACADÊMICAS
Prezados Pais e Responsáveis, neste momento em que a pandemia está instalada
no mundo, ainda necessitamos manter a suspensão das aulas conforme o decreto
divulgado sexta feira, 13/03/2020, respeitando as medidas protetivas impostas pelas
autoridades municipais, estaduais e federais.
Para prosseguirmos a nossa dinâmica pedagógica, ao longo dos próximos dias,
estaremos trabalhando no Portal Educacional para que os professores possam alimentar
com conteúdos e atividades a partir dessa semana.
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. Assim podemos promover uma
extensão da sala de aula na sua casa. Dessa forma desejamos auxiliar as famílias na
manutenção de uma rotina de estudos nesse período de reclusão. O e-class estará
disponível a partir de hoje dentro do portal educacaoadventista.org.br.
Contamos mais uma vez com seu apoio e juntos estamos trabalhando para atender
a todos.
Caso enfrente alguma dificuldade, descreva por e-mail para que possamos auxiliálo.
Contamos ainda com suas orações, certos de que esse momento de tribulação
passará!
Compartilho atitudes conscientes e preventivas:
❖ Não faça cumprimentos com toque físico
❖ Não promova abraços coletivos
❖ Garanta o acesso fácil ao álcool em gel
❖ Evite aglomerações
❖ Lavem as mãos com sabão regularmente
❖ Não compartilhe objetos pessoais
❖ Não encoste em nariz, olhos ou boca
❖ Mantenha celular e capas de livros higienizados
❖ Se está com gripe, permaneça em casa
❖ Use a tecnologia a serviço deste momento
❖ Não saia de casa
❖ Cuidado com a saúde é fundamental
❖ Cuide das crianças e idosos
Que Deus proteja sua família!
Atenciosamente, Equipe Pedagógica

