
 
 

NOTA OFICIAL 
 

Ananindeua, 18 de maio de 2020. 
 

Prezados pais e/ou responsáveis, 
 
 Enquanto a pandemia persiste e o distanciamento social se torna mais duro nos Estados 
do Amapá, Maranhão e Pará, a Educação Adventista segue firme, sempre perto, trabalhando 
para que a sequência do ano letivo seja garantida de forma irretocável. 
 
 Temos muito claro que hoje a Educação Adventista tem a melhor resposta para este 
momento de ensino remoto, contando com um projeto sólido: aulas síncronas (ao vivo), 
assíncronas (gravadas), bem como um ambiente virtual de aprendizagem – plataforma E-Class, 
que acaba de receber uma atualização cheia de novidades. 
 
 Nossos professores têm trabalhado exaustivamente na produção de roteiro, gravação 
de conteúdos, tarefas dirigidas, para que as trilhas de aprendizagem (a sequência de como se 
estuda e aprende) seja clara, eficiente, interativa e interessante. 
 
 Sabemos que, no momento, não estamos podendo realizar avaliações, em decorrência 
das orientações dos conselhos estaduais de educação de nossa região. Estamos trabalhando 
em um formato adaptado à realidade, para o momento em que as aulas presenciais voltarem. 
 
 Lembramos também que, conforme orientação do Conselho Nacional de Educação, é 
obrigatório que se cumpram pelo menos 800 horas de aulas ao longo do ano letivo de 2020. A 
Rede Educacional Adventista, não apenas cumprirá seu compromisso com os 200 dias letivos, 
flexibilizados pelo governo, mas também 100% da carga horária prevista em seu planejamento 
prévio, registrado nos conselhos estaduais de educação: 800 na Educação Infantil, 833 horas no 
Ensino Fundamental 1, 870 horas no Ensino Fundamental 2 e 1.110 horas no Ensino Médio. 
 
 Para que atinjamos nosso objetivo, é necessário que o aluno permaneça na escola, bem 
como assistindo as aulas e realizando as atividades propostas. Alguns pais têm trabalhado com 
a hipótese de encerrar o contrato ao longo do período de pandemia, para reativar quando as 
aulas presenciais voltarem. Isso irá acarretar a reprovação do aluno, uma vez que há um limite 
de faltas para que haja aprovação (não superior a 25% da carga horária proposta). 
 
 Estamos fazendo todo o possível para mantermos todos os nossos alunos devidamente 
matriculados e, caso haja alguma dificuldade ao longo desse período de pandemia, não hesitem 
em fazer contato conosco. Estamos juntos e continuaremos juntos. 
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