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INFORMATIVO 06
Senhor do Bonfim, 12 de maio de 2020.
Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio.
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Queridos (as) alunos (as),

Como é do conhecimento de todos, estamos desde o dia 29/04 funcionando pela
Plataforma E-orbit com aulas ao vivo. Isso vem oferecendo a todos uma certa
tranquilidade quanto ao que é papel da escola: promover conhecimentos.
Tais aulas nos mostram preparação e organização por parte de nossos profissionais,
o que leva realmente a uma aprendizagem bastante significativa.
Porém, ainda temos notado algumas situações que fogem ao propósito pedagógico a
que nos propusemos. Estamos em sala com aulas pensadas para existir, e que não
podem ser confundidas com salas aleatórias, de bate-papos, etc.
É então necessário que cada um assuma a responsabilidade quanto ao cumprimento
de sua missão, em especial, zelar constantemente pelo outro.
A plataforma utilizada e as aulas são privativas aos alunos devidamente matriculados
na instituição, não sendo permitido o fornecimento de senhas e acessos a
terceiros estranhos na relação contratual vigente.
Cada aluno recebeu um login e senha para acessar individualmente a plataforma e
ter acesso ao conteúdo e as aulas de sua turma. O acesso deve ser realizado
individualmente, pois, sua presença e participação on-line na plataforma, serão
avaliadas pelos professores.
Assim, chamamos a atenção que toda conduta de alunos que inviabilize o bom
andamento das aulas, bem como, qualquer violação por conduta indecorosa, pode
levá-lo e/ou pais e responsáveis a justificar-se, bem como, serem responsabilizados
pelos atos praticados.
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Acreditamos que estamos fazendo a nossa contribuição de forma positiva, oferecendo
uma educação de qualidade mesmo em um momento tão difícil para todos.
Quaisquer dúvidas que porventura possa existir quanto ao processo de aprendizado
ora proposto, entre em contato com a escola através dos telefones que funcionam
também como WhatsApp e marque com cada segmento e/ou setor correspondente:
Contato de cada Coordenação:
Ed. Infantil – 74 – 99192 – 0284
Fund. I

- 74 – 99192 – 0180

Fund. II

- 74 – 99192 - 0346

Ens. Medio – 74 – 99192 – 0290
Setores
Secretaria - 74 – 99192 – 0309
Tesouraria - 74 – 99192 - 0110
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

