
 

Porto Alegre, 29 de maio de 2020. 

Com. 15/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

“Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar,  

nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir.” Isaías 59: 1 

 

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. Abaixo seguem algumas informações importantes: 
 

✓ Retorno às Aulas – Nossa escola continua atenta às notificações governamentais, bem como da Rede Educacional Adventista e se 

manterá utilizando a comunicação virtual com alunos e familiares. 
 

Na tarde desta quarta-feira, 27/05, em transmissão ao vivo pelo Facebook, o governador Eduardo Leite, apresentou um cronograma 
de retorno às aulas presenciais na rede pública e privada, dividido em etapas. A Educação Básica terá um retorno gradual em julho, 
com previsão de início pela Educação Infantil, Pré 4 e Pré 5, a partir do dia 1°/07.  
 

Para a reabertura, a escola deverá seguir ainda uma série de medidas estabelecidas em protocolos, que provavelmente serão 
publicados em portaria hoje, 29/05. 
 

Quinzenalmente o Governo do Estado irá realizar uma análise do período, podendo antecipar, prorrogar ou suspender o retorno das 

aulas. Deste modo, o cronograma de retorno não é definitivo, mas, uma possibilidade. 
 

✓ Feriado e Recesso – Seguindo o calendário escolar, no dia 11/,06, quinta-feira, será feriado de Corpus Christi e no dia 12/06, será 

recesso, portanto não teremos atividades pedagógicas nem administrativas nestes dias. Neste período as aulas continuarão na 

plataforma, com exceção do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. 
 

✓ Atendimento da Escola – A escola está aberta e atendendo diariamente das 8h às 13h, pelo telefone 3364-7979 ou pelo WhatsApp 

da secretaria – 8105-9978. 
 

✓ 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. 
 

Queremos reforçar que nossa equipe administrativa e docente está à sua disposição para ajudar no que for necessário.  
 

Juntos, sairemos mais fortes desta crise! 

 
 

 
             Josemar Vaz Garcia  

                          Administrador Escolar 


