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 CONG.DAS RELIGIOSAS DO SS. SACRAMENTO

COMUNICADO Nº 03
Senhor do Bonfim, 27 de abril de 2020
Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Queridos (as) alunos (as),
Acompanhando os esforços para a contenção do novo coronavírus (Covid-19), o cenário
de incertezas que estamos vivenciando e CONSIDERANDO:
a) o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente
do coronavírus (COVID-19);
b) a portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(COVID-19);
c) a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que determina medidas de
enfrentamento da emergência do COVID-19, que inclui quarentena (art.2º.II), e abrange a
“restrição de atividades” [...] de maneira a evitar possível contaminação ou propagação do
coronavírus;
d) DECRETO Nº 19.529 de 16 de março de 2020 que regulamenta, no Estado da Bahia, as
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

e) as incertezas em relação à duração da suspensão das atividades presenciais nas escolas,
em função da pandemia relacionada à COVID-19, pois, de acordo com o Governo do Estado
da Bahia, nenhuma escola tem autorização para voltar às atividades presenciais.
O Educandário Nossa Senhora do SS. Sacramento, perante o exposto e a situação
nacional e mundial, é levado a respeitar os órgãos que nos regem, pois, não se sabe até quando
o isolamento social será necessário.
COMUNICAMOS QUE:
1. Nosso primeiro objetivo é manter ativos e estimulados os adolescentes e as crianças,
esforçando-nos para que suas mentes não sejam povoadas exclusivamente por
pensamentos relacionados à pandemia que nos atinge.
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2. Temos o compromisso de mantê-los sempre atualizados sobre nosso caminhar
pedagógico, neste momento temporário de enfrentamento à pandemia, informamos
que na edição do dia 27/03/2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia,
a Resolução nº 27 emitida pelo Conselho Estadual de Educação com a ementa,
orientando as instituições do Sistema Estadual de Ensino sobre o desenvolvimento
das atividades curriculares em regime especial, nos domicílios dos estudantes. Esta
ementa prevê a possibilidade da substituição das aulas presenciais, na Educação
Básica, por aulas através de meios digitais, com a possibilidade de múltiplas
ferramentas de ensino.
3. Nossa modalidade de ensino permanecerá presencial, mas faremos uso da
educação a distância, neste momento, pois possibilitará a complementação da
aprendizagem, o atendimento e acompanhamento dos estudantes, por parte dos
professores, na ausência das aulas e o favorecimento do cumprimento da carga
horária exigida.
4. Seguindo o que diz a resolução, estamos nos organizando com toda equipe técnicopedagógica fazendo formações on-line, pois este tipo de prática não era uma
exigência da nossa modalidade de ensino. Contamos com a parceria dos Senhores
no sentido de orientar nossas crianças e adolescentes a como se organizarem nessa
nova rotina escolar, levando em consideração a responsabilidade de cumprir o
horário estabelecido, vestimenta, ambiente adequado sem circulação de pessoas ou
barulhos que interfiram, a importância da atenção e foco etc. Os esforços deverão
ser mútuos para que esta prática venha trazer bons frutos.
5. Informamos que a partir da próxima Quarta-feira (29/04), iniciaremos aulas on-line
gravadas e ao vivo com o nosso corpo docente, a partir das 8h. As aulas ocorrerão
no E-ORBIT (LIFE). Elas serão gravadas e, posteriormente, disponibilizadas para
quem não puder participar, naquele momento. Computaremos a frequência de
nossos estudantes e acompanharemos todo o processo. Para participar da aula, o
aluno deve acessar o E-ORBIT (LIFE) com pelo menos, dez minutos de
antecedência e ler as orientações. Faremos um horário especial para essa nova
realidade, que atenda às necessidades da proposta pedagógica, o mesmo estará
disponível no site do Colégio. A plataforma do SAS permanecerá, porém em caráter
complementar às aulas dos nossos professores.
6. As atividades propostas devem ser realizadas e registradas conforme as orientações
dos professores.
7. Na ocasião do retorno, os professores e a equipe pedagógica realizarão avaliações
diagnósticas, a fim de verificar as habilidades adquiridas e dificuldades
apresentadas.

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 CONG.DAS RELIGIOSAS DO SS. SACRAMENTO

8. Em termos de conteúdo, haverá bom senso para selecionar e retomar tudo o que for
importante, necessário e pré-requisito para aprendizagens posteriores.
9. Segundo a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), hoje a educação deve focar
muito mais no desenvolvimento de Habilidades e Competências do que na aquisição
ou memorização de conteúdos. Além disso, com o ensino em espiral, já é previsto
que se retomem e aprofundem aprendizagens ao longo de todo o processo
educativo.
10. Nosso Calendário Escolar será reorganizado de acordo com as orientações do
Conselho Estadual de Educação.
Entendemos que tem sido um desafio constante auxiliar os filhos em casa, aliás,
agradecemos muito a parceria estabelecida, que se faz fundamental neste momento. Acreditem,
para nós, tomar posse de todas essas ferramentas, na perspectiva desse novo formato de
educar, também tem sido um grande desafio.

A comunicação do Educandário Nossa Senhora do SS. Sacramento com as famílias
continua pelo site (www.sacrabonfim.com.br) e redes sociais. FIQUEM ATENTOS!
Mais uma vez, agradecemos a todas as famílias pelo apoio e compreensão.
JUNTOS SEMPRE! Nós estamos conectados pela internet, unidos em orações e pelos
nossos corações.
Atenciosamente,
Equipe Gestora

