
 

 
 
 
 

Anápolis, 05 de fevereiro de 2021. 

 
Prezados pais ou responsáveis 

 

A Escola Adventista de Anápolis deseja um feliz ano de 2021 a todos! 

Louvamos a Deus por mais um ano que Ele nos concede e esperamos que 

este os encontre com saúde e vigor, usufruindo as mais ricas bênçãos dos 

Céus! 

Damos as boas-vindas aos novos alunos que este ano farão parte de nossa 

comunidade escolar, esperamos que sejam bem acolhidos e felizes nesta 

nova etapa. 

Aos nossos queridos pais, agradecemos a confiança depositada em nossa 

escola para mais um ano caminharmos juntos neste processo tão importante 

de educação e crescimento. 

Pedimos a atenção aos itens que seguem abaixo para um bom andamento de 

nosso ano letivo: 

 

- Calendário  Escolar: O calendário escolar 2021 será postado no site da 

escola e na plataforma E-Class. Como ainda estamos em um momento de 

pandemia, postaremos apenas o 1° semestre que está sujeito a modificações 

por motivos alheios a nossa vontade. 

 

- Alunos com sintomas de covid-19: Febre, tosse seca, espirros, dor de 

garganta, diarreia, dor de cabeça, conjuntivite, perda do paladar ou olfato e 

dificuldades de respirar não devem ser enviados para escola. 

 

- Links de aula zoom Maternal ao 5° ano: Os links de aulas zoom serão 

enviados pelos grupos de WhatsApp e na plataforma E-Class. 

 

- Reforço escolar 1° ao 5° ano: Começaremos com o reforço escolar via 

zoom, para todos os alunos que desejarem assistir, a partir da próxima 

semana nas disciplinas de Português e Matemática. As aulas serão realizadas 

no contraturno. Os horários e links serão enviados nos grupos de 

transmissão. 

 

- Aulas zoom 6° ao 9° ano: Na próxima semana, as aulas ainda serão apenas 

no período da tarde (para todos). A partir do dia 17/02 teremos aula no turno 

matutino e vespertino e o aluno, que desejar, poderá assistir no seu turno de 

aula. Links e horários serão enviados pelos grupos de transmissão. 



 

 

 

 

- Cronogramas das aulas semanais: 

* Ed. Infantil ao 5° ano: Será postado no início da semana na plataforma 

E-Class. 

* 6°ano ao 9° ano: Será postado quinzenalmente como tem ocorrido até 

aqui. 

* Obs.: Correções e slides usados em aula serão postados somente no 

dia. 

 

- Entrega de atividades através de fotocópias: 

* Ed. Infantil ao 5° ano: Serão entregues aos alunos em sala de aula. 

*  6° ao 9° ano: Quando se fizer necessário, será entregue em sala de aula. 

* Obs.: Os alunos que estão fazendo somente aulas remotas, tem o acesso 

ao material através da plataforma E-Class ou os responsáveis devem entrar 

em contato com o setor de orientação para fazer os devidos arranjos para ter 

o acesso a essas atividades. 

 

- Horários de Entrada e Saída: 

TURMAS Manhã Tarde Sexta - Feira 

Ed. Infantil 7h as 11h15 13h as 17h15 13h as 16h15 

1°ano ao 5°ano 7h as 11h30 13h as 17h30 13h as 16h30 

6°ano ao 9°ano 7h as 11h45 13h as 17h50 13h as 16h50 

 

*Obs.: Pedimos a gentileza de que não haja atrasos quanto à busca de 

seu filho(a). Imprevistos acontecem e, quando ocorrerem, os alunos 

devem ser pegos no portão 3 (Rua do restaurante Fulô do Cerrado). 

 

Atenciosamente 

 

 

Alfredo Ferreira 

Diretor 

 
 
 
 
 


