
Educandário N. Sra. do SS. Sacramento 
Rua Manoel Vitorino, 42 – Centro – CEP 48970-000 – Fone: (74)3541-3021 

Senhor do Bonfim BA – CGC 15145089/0007-47 
Mantido pela ORG. DAS RELIGIOSAS DO SS. SACRAMENTO 

 

 

COMUNICADO 02 
 

 Senhor do Bonfim, 25 de abril de 2020. 

 

 “Há uma esperança para o teu futuro, diz o Senhor”. (Jr. 31,17) 

 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis 

 

Considerando o momento de crise, que estamos vivenciando, por conta da pandemia do 

Coronavírus (COVID-19) e reconhecendo que muitas famílias tiveram sua renda mensal afetada por 

todo esse cenário mundial, a Direção do Educandário Nossa Senhora do SS. Sacramento 

(Sacramentinas) de Senhor do Bonfim-BA, como forma auxiliar no enfrentamento desta situação, 

traçou um plano para tentar colaborar com as famílias mais afetadas.  

Cabe sinalizar que o público-alvo para solicitação e analise do desconto emergencial 

serão os responsáveis financeiros que perderam a renda ou encontram-se desempregados em 

virtude da pandemia, a exemplo, dos trabalhadores autônomos ou informais. 

Ressaltamos que, mesmo com a orientação dos órgãos especializados como o Procon, 

para que os pais dos alunos realizem o pagamento regular das parcelas das mensalidades escolares, 

decidimos tentar contemplar as famílias que mais necessitarem nesta fase crítica. 

 O referido desconto será concedido exclusivamente nos meses de maio e junho  

de 2020 e, somente serão contemplados, os responsáveis financeiros que pagarem até o 

vencimento da parcela, ou seja, após o vencimento pagarão o valor integral. 

 As famílias que se enquadram no perfil acima sinalizados e já possuem desconto 

igual ou superior a 30%, para essa fase, permanecerão com o mesmo percentual e aquelas que não 

possuem desconto ou têm descontos inferiores deverão contatar através do número (74) 3541-3021 

a partir da próxima segunda-feira, dia 27/04, a fim de agendar atendimento junto ao Serviço Social 

que será realizado, exclusivamente, nos dias 28, 29 e 30 de abril. 

Atenção! O agendamento prévio é indispensável para o atendimento, inclusive para 

evitar aglomerações. 

No dia da entrevista é imprescindível que o responsável financeiro compareça à 

recepção do Colégio com 15 minutos de antecedência munido da documentação comprobatória que 
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revele o impacto da redução de suas atividades ou desemprego, pois, aquele que assim não o fizer, 

terá seu pedido automaticamente negado, sem opção de recursos futuros.  

Vale ressaltar que, o simples requerimento não caracteriza de plano o seu 

deferimento, a equipe responsável terá o prazo de 3 dias úteis, a contar da data do requerimento 

acompanhado dos documentos comprobatórios, para julgar o mesmo. 

Buscando atuar sempre com transparência e cuidado, relembramos que somos uma 

Instituição Filantrópica e, por isso, já é concedido a uma gama de alunos, que fazem parte dos 

critérios estabelecidos para isso, Bolsa Assistencial Total (100%) e parcial (50%). 

Lembramos que toda a Equipe Pedagógica e Administrativa tem se dedicado, ao 

máximo, para oferecer o suporte necessário a todos os envolvidos neste processo, e seguem 

trabalhando de maneira incansável para levar, aos nossos estudantes, a aprendizagem a fim de 

garantir o mínimo de prejuízo em seu aproveitamento escolar, neste ano de 2020.  

Entendemos o quanto toda essa complexa experiência tem sido desgastante e desafiadora, 

pois estamos sendo chamados, a todo momento, a mostrarmos a melhor versão de nós mesmos, com 

paciência, entendimento e compaixão. É época de ajustes, mediação, tolerância e tranquilidade para 

passar por tudo isso, pois a única certeza é que um dia tudo vai passar. 

Agradecemos, mais uma vez, o apoio e a parceria de todos e colocamo-nos sempre à 

disposição, preservando nossas boas relações entre Escola X Família. 

Dúvidas a respeito da aprovação do desconto, bem como, sobre pagamentos devem ser 

sanadas com o Setor Financeiro através do número (74) 99192-0110 e uma vez aprovada, o boleto 

será enviado para o e-mail do responsável financeiro. 

Desejamos a toda Família Sacramentina a proteção de Deus com infinitas bênçãos de 

saúde e paz. 

Que o Cristo Ressuscitado nos fortaleça sempre! 

  

 Atenciosamente, 

A Direção. 


