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INFORMATIVO

O Educandário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento vem através deste declarar
seu respeito às inquietações de pais e alunos, acentuadas neste momento de
distanciamento social em razão da pandemia COVID- 19. Lembramos que, apesar de
causar mudanças severas em nosso cotidiano, o distanciamento é essencial para evitar
que os números de casos aumentem de maneira descontrolada.
Ademais, diante do Decreto Municipal nº 085/2020, publicado no dia 13 de abril,
permanecem suspensas todas as atividades presenciais em instituições públicas e
particulares até 17 de maio, podendo ser prorrogado, se necessário.
Assim, mesmo tendo nossa instituição, desde o início do distanciamento, permanecido
ofertando assistência aos alunos pelas redes sociais por diversas plataformas parceiras,
bem como, contato virtual com nossos funcionários, diante da incerteza de quanto
tempo permaneceremos em isolamento social, bem como, a fim de otimizarmos, ainda
mais, a PARCERIA ESCOLA E FAMÍLIA, se faz pertinente listarmos algumas
orientações:
1- Para a nossa Instituição e com certeza em seus lares, tem sido um constante
desafio a adesão ao Ensino a distância de forma tão emergencial. Para isto,
contamos primeiramente com o apoio da Família, e com os parceiros Plataforma
SAS, Programa Escola da Inteligência e Sistema E-Orbit. Todos os
segmentos estão sendo assistidos com vídeo aulas, lives e atividades diversas,
que por sua vez deverão ser executadas. Possivelmente, algumas atividades
irão compor as notas da unidade.
2- É imprescindível elaborar uma rotina de estudos diários para com seus filhos.
Este é um momento delicado de transição para as crianças e adolescentes e os
Senhores Pais e / ou Responsáveis são os maiores aliados neste momento para
que os mesmos possam entender e prosseguir com o aprendizado. Talvez a
resistência se apresente em seu lar sendo o diálogo a recomendação, a fim de
que a aceitação possa fluir naturalmente. A EAD poderá não suprir o calor
humano tão transmitido por qualquer bom profissional em educação, porém,
para o momento esta é a modalidade de ensino que temos como opção.
Precisamos de sua compreensão e colaboração.
3- Pelo Sistema E-Orbit os alunos poderão estreitar sua relação com os
professores. Todos os alunos deverão fazer seu cadastramento pelo
computador, sendo que, o acesso pode ser feito, também, pelo celular ou tablete.
Para realizar o cadastro siga os seguintes passos: 1º entre no site
sacrabonfim.eorbit.com.br. 2º clique em cadastre-se. 3º Marque o cargo
aluno/matrícula (olhar número no boleto de pagamento) e CPF do
responsável. 4º crie seu login. 5º insira seu e-mail onde chegará sua senha de
acesso (verifique também em SPAM/lixeira). Caso tenha alguma dúvida ou
não consiga ter acesso, colocamos à disposição ainda, o suporte técnico pelo
WhatsApp (74) 99192-0110 das 8h às 12h e das 14h às 17h.
4- Ressaltamos ainda, que no retorno estaremos enviando às famílias o calendário
com as alterações cabíveis. Lembrando que continuamos com a obrigatoriedade
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das 800 horas anuais, portanto, o calendário será ajustado, sendo que esta
modalidade a distância comporá na contagem da carga horária, limitada ao
tempo permitido na legislação pertinente. Porém, a fim de assegurar um
aprendizado de melhor qualidade, assim que, as aulas presenciais retornarem
os assuntos abordados neste período serão revisados.
5- Com relação ao pagamento integral das mensalidades faz-se necessário, uma
vez que, a instituição prossegue honrando com todos os seus compromissos,
inclusive com a remuneração dos Colaboradores diretos e indiretos, que
permanecem trabalhando para melhor atendê-los.
6- CONTINUEM NOS ACOMPANHANDO PELAS REDES
SOCIAIS
(FACEBOOK/INSTAGRAM).

Vale ressaltar que estamos atentos às necessidades dos nossos alunos, para tanto,
todos os Colaboradores desta Instituição estão engajados com um único objetivo que é
melhor atendê-los, claro que, dentro de todas as limitações impostas pelo momento que
nos encontramos.
Como Deus é bom o tempo todo, esperamos em breve superar todas estas
incertezas e aflições. Para o HOJE venhamos dar as mãos e aproveitemos o
momento para grandes aprendizados em torno da família.

Atenciosamente.

Equipe Gestora

