
 

 

CIRCULAR Nº 012/2020 – EA 

ASSUNTO: Orientações de Atendimento  

Santarém 18 de março de 2020 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, Alunos e Colaboradores. 

 

Estamos acompanhando com atenção e compromisso a atual situação envolvendo o Covid-19, sua expansão rápida 

e sem precedentes em todo o mundo e a sua chegada ao Brasil, já tendo atingido muitos brasileiros. 

Estamos focados e comprometidos em proteger a saúde e a segurança de nossos alunos, pais, colaboradores, 

parceiros e visitantes de nossas Escolas Adventista no Oeste do Pará. Adotamos as medidas de precaução e orientação 

pedagógica, garantindo as condições para a continuidade do processo ensino aprendizagem, reduzindo ao máximo o risco 

futuro de contágio e disseminação.  

Entender diariamente os efeitos e o impacto que esse desafio poderá nos trazer e seguir reafirmando o nosso 

compromisso com a Educação continuará sendo o nosso foco, também pelo tempo que esse desafio durar.  Agora, é 

momento de trabalharmos com ainda mais empenho, empatia, solidariedade e espírito colaborador. 

Informamos que cada estabelecimento de ensino, apoiado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

edição atualizada de março de 2017, em seu artigo 32, inciso IV, parágrafo quarto, fazendo uso de sua autonomia, 

desenvolverá seu plano de contingência, sendo justificado por ser situação emergencial. Assim sendo, a partir do dia 18 a 

31 de março de 2020 os procedimentos adotados nas nossas unidades de ensino do Oeste do Pará serão: 

1. Conforme nota oficial enviado anteriormente, não teremos estudantes em nossas unidades escolares; 

2. As famílias de nossos alunos deverão ficar em casa seguindo as orientações do governo do Estado do Pará; 

3. Os professores devem cumprir seu horário preparando semanalmente atividades para os alunos, observando o 

planejamento semanal (Ensino Fundamental I) e ementas de curso (Ensino Fundamental II e Médio) para a 

produção das atividades a distância; 

4. Os funcionários devem permanecer no ambiente de trabalho, para que a comunidade escolar receba as devidas 

orientações, caso busque a unidade escolar; 

5. Utilizaremos uma metodologia unificada para que haja a manutenção das atividades letivas de forma não 

presencial, fazendo uso de recursos digitais para tal, a qual será ́apresentada à comunidade escolar, segundo nosso 

planejamento, ainda essa semana orientados pelos professores; 

6. A nossa Editora Casa Publicadora Brasileira- CPB estará disponibilizando atividades na plataforma do APP para 

que os professores trabalhem com os alunos. Solicitamos aos pais que ainda não baixaram o aplicativo disponível 

favor providenciar, entrando em contato com nossas Orientadoras Educacionais para melhor esclarecimento;  

Continuaremos dando assistência aos alunos e orando a Deus para que essa crise passe logo. 

 

Prof. Osmar Batista 
Diretor de Educação - Escolas Adventistas 
Missão Oeste do Pará 

  


