
 

Porto Alegre, 03 de abril de 2020. 

Com. 09/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nEle crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3: 16 

 

Estamos com saudades e orando para reencontrar nossos alunos com saúde o mais breve possível e agradecemos a Deus pelo cuidado e 
proteção a cada instante. Abaixo seguem algumas informações importantes: 

 

✓ Semana Especial – Embora o momento que estamos vivendo se pareça muito com o da primeira páscoa, a 3500 anos atrás, onde cada 
família se reuniu a fim de encontrar proteção, segurança e libertação através do sangue do cordeiro colocado nos umbrais da porta, hoje 
nossa casa também é um lugar de proteção, e, assim como naquela ocasião, a nossa libertação continua dependendo do sangue de Jesus, 
que é o único que pode garantir completa libertação do medo, da incerteza, do pecado, e até da morte, além de encher nossa casa de feliz 
esperança. Por isso, convidamos os senhores e sua família para assistirem, em casa, uma programação toda especial que será realizada de 
04 a 12 de abril, através do link bit.ly/cultoagora ou www.youtube.com/iasdiguatemipoa, lembrando do amor de Deus para conosco e o 
verdadeiro sentido da Páscoa.  

 

✓ Arrecadação de Alimentos – A situação que estamos vivendo pegou muitas pessoas desprevenidas e temos algumas famílias da 
comunidade escolar que estão passando necessidade. Por este motivo, convidamos a quem puder, trazer: arroz, feijão, macarrão, molho de 
tomate, óleo de soja, farinha de trigo, papel higiênico e caixa de leite. O pastor estará recebendo na escola, nas terças-feiras, das 8h30 às 
10h, pelo portão dos alunos, ou de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, na secretaria da escola. Contamos com a solidariedade costumeira 
de nossos pais e alunos, participe! 

 

✓ Feriado – Na próxima sexta-feira, 10/04, será feriado. Neste dia os professores não estarão on line, mas as aulas continuarão na plataforma. 
 

✓ Aulas Remotas - Mediante a orientação governamental de “ficar em casa”, a Educação Adventista no Brasil, e, nós como Escola Adventista 
do Sarandi, estamos oferecendo aos nossos alunos educação remota, com o objetivo de darmos continuidade aos estudos neste período. 
Estas aulas são através do Portal Educacional da Escola. 

 

Agradecemos o empenho e dedicação dos pais, alunos e professores nesta nova modalidade que tem sido desafiadora e tem exigido 
superação, adaptação e paciência da parte de todos.  

 

Lembramos que é muito importante a organização da família no tempo e espaço para que os alunos possam cumprir as atividades on 
line. Lembramos também que é necessário incentivar os filhos a estudar e verificar também com os filhos mais velhos, quantas horas e 
atividades concluíram por dia. 

 

A plataforma e-class tem tido melhorias todos os dias. Hoje estamos no 8º dia de uso efetivo. A equipe de tecnologia tem trabalhado para 
ir liberando mais funcionalidades e ainda corrigir alguns desajustes. Não se estressem com o que ainda não está funcionando direito. Haverá 
tempo para upload de todas as atividades. Salvem os arquivos e daqui há alguns dias, este item também estará resolvido.  

 

Tem algumas perguntas que a escola não tem como responder no momento, mas estamos empenhados em manter o atendimento 
educacional dos alunos, e em planejamento e realinhamento contínuo. Tão logo tivermos as posições passaremos para os senhores através 
de comunicado. 

 

Por decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, as aulas seguem suspensas por todo o mês de abril. 
 

Os alunos que por algum motivo não entraram ainda no e-class, solicitamos que o façam o mais breve possível, para poderem ir 
acompanhando as atividades, e, se não conseguirem entrem em contato com a escola, através dos seguintes meios de comunicação: 

 

E-mail: sarandi.acsr@educadventista.org.br 
Telefone: 3364-7979 
WhatsApp: 98105-9978 

 

A Escola Adventista do Sarandi agradece a compreensão e colaboração dos pais nesse momento delicado e emergencial. Colocamo-nos à 
disposição para o que for necessário. 
 

 
             Josemar Vaz Garcia  

                          Administrador Escolar 

http://www.youtube.com/iasdiguatemipoa

