
 UNIDADE: SANTO AMARO 
 

 

São Paulo, 08 de maio de 2020. 

 
 

Queridas famílias da Rede de Educação Adventista  

Região Administrativa Paulistana 

 

 

Sabemos que este é um momento desafiador para todo o País e mais uma vez agradecemos 
por confiar em nossa Rede Educacional. 

No dia 13/05, retornaremos nossas aulas de maneira remota. A transição para o aprendizado 
em casa é uma grande mudança para os que não estão acostumados. Diante dessa 
circunstância excepcional, investimos recursos financeiros para disponibilizar atividades a 
distância através de ferramentas para um ensino em ambiente virtual.  

Nossos professores, num esforço enorme, conseguiram criar atividades educativas, bem como 
o envio de conteúdos para que os alunos se mantivessem engajados e ocupados nos últimos 
dias de aulas. 

Em nossa nova Plataforma E-class destacamos: 

▪ O conteúdo que o professor aplica em sala de aula tornou-se virtual. 
▪ O gerenciamento e a criação de aulas foram supervisionados pela nossa Equipe 

Pedagógica. 
▪ Investimos em estrutura e armazenamento para todas as atividades. 
▪ Orientamos e treinamos nosso time de professores para o uso do E-class. 

 
Com o retorno das férias, temos algumas dicas para tornar a experiência em casa ainda mais 
proveitosa: 

✓ Estabeleçam um cronograma: durante uma grande transição, os alunos precisam de 
consistência. 

✓ Criem um espaço de aprendizado designado: separem um local da sua casa como se 
fosse uma sala de aula. 

✓ Comecem e terminem cada dia com um check-in: designar tempo para conferir o que 
deve ser feito no dia e o que de fato foi feito ajuda as crianças a se sentirem mais 
seguras e as apoia no processamento das informações aprendidas. 

✓ Programem atividade física e interação social dentro de casa: elas são essenciais para 
o bem-estar de todos, principalmente dos menores. 

 

Toda equipe da escola tem orado pela sua família e queremos muito que a normalidade se 
restabeleça. 

 

ASSOCIAÇÃO PAULISTANA  



 

Novamente queremos agradecer por esta parceria, que sempre tivemos entre escola e pais.  

Como sempre, estamos à disposição para recebermos sugestões e solicitações, as quais 
atenderemos na medida do possível.  

 

ESCOLA ADVENTISTA, longe, porém perto, e sempre juntos. 

Muito Além do Ensino 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

               Pr Enildo do Nascimento 
         Diretor de Educação 

Região Administrativa Paulistana 


