
 

Porto Alegre, 19 de junho de 2020. 

Com. 17/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

“O Senhor Deus irá na sua frente; ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará.  

Não se assuste, nem tenha medo.” Deuteronômio 31: 8 

 

Esperamos que todos em sua família estejam bem, dentro do possível. Ainda estamos em uma situação de força maior e então nossa 

escola tem funcionado de acordo com os últimos comunicados liberados pelos órgãos governamentais. Abaixo seguem algumas informações 

importantes: 
 

✓ Férias de Inverno – Em função do momento que estamos vivendo, estamos antecipando o recesso de inverno em uma semana. 

Portando, o recesso será do dia 13/07 devendo retornar as aulas de forma remota, no dia 27/07. 
 

✓ Aulas Presenciais – Continuamos acompanhando as determinações do governo e prefeitura quanto ao retorno às aulas presenciais. 

Assim que tivermos uma definição, divulgaremos. 
 

✓ Atividades do E-Class – Pré ao 9º ano – Como estamos próximo do encerramento do bimestre, solicitamos que os pais e alunos 

confiram se todas as atividades propostas pelos professores estão em dia, se não, se organizem para que estejam prontas até 10/07, 

último dia de aula antes das férias, pois todas elas farão parte das notas do bimestre. Qualquer dificuldade poderão entrar em contato 

com a orientadora.  
 

✓ Avaliações Diagnósticas – 3º ao 9º ano – Já estão sendo realizadas. Fique atento para as datas de início e término de cada disciplina, 

pois elas farão parte da nota do bimestre. Procure fazer as avaliações o quanto antes, não deixando para os últimos dias. Qualquer 

problema ou dificuldade, entre em contato com a orientadora. 
 

✓ Atendimento da Escola – A escola está aberta e atendendo diariamente das 9h às 15h, pelo telefone 3364-7979 ou pelo WhatsApp 

da secretaria – 98105-9978, WhatsApp da tesouraria 3364-7979. 
 

✓ Lembrança de Páscoa e Presente do Dia das Mães – Os alunos e mães que não retiraram ainda, podem pegar nos dias e horário 

acima. 
 

✓ Livros Didáticos - Os alunos do pré 4 ao 5º ano estão trabalhando com os livros do 2º bimestre, por isso solicitamos aos pais que 

deixaram os livros na escola que os busquem para os alunos poderem continuar as atividades. 
 

✓ Arrecadação de Alimentos – Continuamos nossa arrecadação de alimentos. Convidamos a quem puder trazer: feijão, macarrão, 

molho de tomate, óleo de soja, farinha de trigo, açúcar, papel higiênico e caixa de leite. Poderá deixar na secretaria da escola. Contamos 

com a solidariedade costumeira de nossos pais e alunos, participe! Se por acaso sua família estiver precisando de alimento, favor 

entrar em contato com a escola. 
 

Nesse momento de emergência e a despeito da crise, estamos comprometidos com o ano escolar vigente e com a efetiva aprendizagem 

dos alunos, agradecemos o apoio e engajamento das famílias e esclarecemos que a escola continuará prestando todo o apoio necessário. 
 

Juntos, sairemos mais fortes desta crise! 
 

 

             Josemar Vaz Garcia  

                          Administrador Escolar 


