
 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

  Desejamos que ao ler essa comunicação, toda a sua família esteja bem, protegida e com saúde, saiba 
que cada um de nossos alunos e suas famílias, tem sido alvo constante de nossas orações. Pensando nisso, 
colocamos a seu dispor nosso setor de capelania escolar, Pastor Jessé – (22) 98164 8817, caso deseje conversar 
ou fazer algum pedido especial de oração. Os momentos que vivemos são desafiadores, mas cremos que se 
caminharmos juntos, mesmo sem o contato pessoal, chegaremos ao final dessa jornada mais fortes.  

 Preocupados com o bem-estar de todos reiteramos cuidados necessários: 

 

 Chegamos ao fim do mês de março e alguns posicionamentos dos nossos governos já estão claros, o 
que nos ajuda no encaminhamento das estratégias para continuidade das nossas atividades. Mesmo que a 
separação por tanto tempo não estivesse nos nossos planos, entendemos que esse é um momento de somar 
esforços e seguir as determinações do poder público. Sendo assim, as aulas de forma presencial não serão 
retomadas no dia 30 de março. Seguindo as orientações do governo, dispostas na DELIBERAÇÃO CEE N° 376, DE 

23 DE MARÇO DE 2020, nos manteremos sem atividade presencial por tempo indeterminado. Sabemos que 
todos podemos contribuir para que esse tempo seja abreviado. Por isso, solicitamos encarecidamente a todos 
aqueles que puderem, permaneçam nos seus lares. Entendemos que alguns grupos precisam continuar suas 
atividades, a esses dedicamos nosso respeito e gratidão. Mas, a todos os demais solicitamos que permaneçam 
em suas casas e sempre tomando os devidos cuidados amplamente divulgados pela mídia, para preservação 
da saúde. 

 Gostaríamos de lembrar-lhes que a distância física, não nos impede de seguir com nosso serviço 
educacional e ele continua, agora no formato virtual, na modalidade a distância. Escolhemos seguir assim 
para que nossas crianças e jovens, mesmo que em suas casas tenham contato com conteúdos e possibilidades 
de conhecimento que podem enriquecer a sua mente e mantê-los em uma rotina de aprendizado. Seguimos 
fazendo isso por meio do E-class.  O E-class é uma ferramenta exclusiva da Rede Adventista que propicia o 
ensino a distância, possibilitando ao professor disponibilizar de forma virtual, utilizando recursos variados, 
propostas de aulas e continuidade dos estudos. O professor cria e gerencia suas aulas, além de acompanhar 
e receber as atividades dos alunos. Dessa forma, mantemos uma extensão da sala de aula na sua casa. O E-
class está disponível dentro do portal educacaoadventista.org.br. Assim, seguimos juntos. 

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

Atenciosamente, 
Educação Adventista 

Região Sudeste Brasileira 
#aaulacontinua 

  


