
 

 

São Bernardo do Campo, 25 de março de 2020 
 
 
UCB/APSe - Comunicado nº 04  
 
“...Em Tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus.” Neemias 13:31 
 
 
Prezada Família da Educação Adventista no Estado de São Paulo: 
 
 
A cada ano, planejamos um conteúdo pedagógico que ultrapassa a carga horária de 800 horas 

exigidas por lei. Em 2020, projetamos de igual forma um total de aulas superior à estabelecida na LDB 

(Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), sendo: 

• Educação Infantil e Ensino Fundamental I: 880 horas;  

• Ensino Fundamental II: 1.000 horas;  

• Ensino Médio: 1.210 horas,  

respeitando a confiança, credibilidade e valorização que você possui na Rede Adventista de Ensino.  

 

Devido ao COVID-19, este momento de paralização é desafiador para todos nós, mas com o intuito 

de atenuar esta situação, ofertamos a assistência remota aos alunos nas plataformas que já 

comunicamos anteriormente. 

 

Por uma determinação governamental e estratégia de enfrentamento do estado de calamidade 

pública, reconhecida no Decreto Legislativo nº 6 de 2020, foi estabelecida a Medida Provisória nº 927 

de 22 de março de 2020 para amenizar as consequências, algumas ações foram tomadas: 

• ESCOLAS FECHADAS: não haverá atendimento ao público externo, mas é possível fazer contato 

com a escola sempre que necessário; 

• FÉRIAS ESCOLARES: alteradas para 13/04 a 12/05, a fim de aproveitarmos ao máximo 

presencialmente, quando do retorno às atividades, após a paralisação pelo COVID-19, for 

reestabelecido. Semelhante aos alunos, os professores estarão no período de férias. Sendo assim, 

neste período não haverá atividades pedagógicas em nossas plataformas digitais:  

• Investimento nas ferramentas de aulas virtuais, sendo que nossa rede contava com 4 servidores e 

contratamos mais, chegando a 20 servidores para acessos mais rápidos; 



 

 

• A média de acessos ao portal era de 3.000 na semana passada, chegando ontem a 172 mil 

acessos.  

 

 A ferramenta E-class já teve sua primeira atualização e segue com suporte técnico remoto de nossos 

profissionais: 

TIPO DE ATENDIMENTO QUEM WHATSAPP BUSINESS E-MAIL 

Técnico (acesso ao E-class, cadastro) TI (David) (11) 4468-5810 david.jesus@ucb.org.br 

Conteúdo Professor da disciplina Pelo E-class Pelo E-class 

Serviço Educacional: Maternal ao 2º Ano Orientadora Shirley (11) 4468-5827 shirley.agostinho@ucb.org.br 

Serviço Educacional: 3º ao 5º Ano Orientadora Sineide (11) 4468-5818 sineide.rodrigues@ucb.org.br 

Serviço Educacional 6º ao 9º Ano Orientadora Kátia (11) 4468-5811 katia.regina@ucb.org.br 

Serviço Educacional: Ensino Médio Orientadora Elaine (11) 4468-5819 elaine.simoes@ucb.org.br 

 

Para falar com a escola use o canal que você já conhece: 

SECRETARIA Nalva (11) 4468-5800 nalva.santos@ucb.org.br  

TESOURARIA Wevel (11) 4468-5802 wevel.oliveira@ucb.org.br  

Obs.: Atendimento on-line: 9h às 16h. 

 

Foram decisões difíceis de serem tomadas, mas assim como vocês, priorizamos o melhor para os 

alunos. Contamos com toda a parceria das famílias neste contexto desafiador que estamos 

enfrentando juntos. 

 
EDUCAÇÃO ADVENTISTA  
#muitoalemdoensino 
#longeporemperto 
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