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INFORMATIVO 05 
 

     Senhor do Bonfim, 07 de maio de 2020. 
 

Educação Infantil 

Queridos pais e /ou responsáveis,  

 

Desde o início do período de distanciamento nós da Educação Infantil, 

assim como os demais segmentos da nossa escola, estamos buscando 

fazer o possível para continuar presentes na vida de nossos alunos e seus 

familiares.  

De repente TODOS nós vimos nossa rotina mudar, sabemos que para as 

famílias não está sendo fácil, suas rotinas, prioridades e ritmo também 

mudaram e todos estão tentando se reinventar e se adequar a esta 

realidade. 

De igual sorte nossos professores estão tendo que se adequar a uma 

realidade diversa, a exemplo utilizar câmeras, aprender sobre plataformas 

digitais e tantas outras ferramentas não comuns no dia a dia, desafiando 

seus medos, por vezes abrindo mão da rotina familiar para dedicarem-se 

a atual necessidade, inclusive, disponibilizar seu número pessoal de 

telefone para estarem mais próximos às famílias. 

Por isso, necessitamos reafirmar ainda mais nossa parceria e de mãos 

dadas teremos grandes chances de sair de toda esta situação 

fortalecidos. 

Ao certo a união precisa prevalecer, bem como, a confiança quanto aquilo 

que a nossa escola, mesmo com tantas dificuldades, vem se propondo a 

fazer para nossas crianças, que são nossa prioridade!  

Diante de algumas dúvidas e inquietações, vimos por meio deste, fazer 

alguns esclarecimentos: 

Quando as aulas presenciais retornarem as atividades letivas serão 

retomadas permanecendo para a EDUCAÇÃO INFANTIL a 

obrigatoriedade das 800 horas aulas anuais, ressaltando que, o 
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calendário será devidamente reestruturado e amplamente divulgado para 

os pais e responsáveis.  

Os que permanecerem matriculados terão o direito da continuidade das 

800 horas no retorno e não pagarão nenhuma mensalidade extra, 

portanto, reafirmamos que as famílias não terão prejuízo financeiro. 

Os conteúdos (unidades temáticas), que foram adaptados para serem 

vivenciados em família, serão revisitados em sala de aula, não com as 

mesmas atividades, visto que estas foram preparadas exclusivamente 

para a vivência familiar, mas com o olhar pedagógico visando o 

desenvolvimento individual e coletivo de cada criança, e continuidade do 

processo de ensino e aprendizagem.  

Por conta de todas as propostas já repensadas para o retorno, os 

materiais pedagógicos, que foram entregues no início do ano, não foram 

devolvidos, visto que, o uso será contínuo e a equipe pedagógica se 

incumbirá de repensar na lista de materiais para o ano de 2021 e, no que 

puder, diminuirá na solicitação de alguns materiais.  

As atividades propostas para serem realizadas em casa, têm 

intencionalidade pedagógica, objetivando que a criança, mesmo sem o 

vínculo escolar presencial, continue a desenvolver suas habilidades, tão 

necessárias e que independem da situação atual a criança que percebe 

esta participação da família em toda sua vida escolar, tende a 

desenvolver-se melhor!  

Para ajudá-los muitas possibilidades estão disponíveis em nossa 

Plataforma E-orbit:  

- Vídeos aulas dos professores, incluindo os de aulas extras como 

Musicalização, Inglês, Recreação e, em breve, Ensino Religioso; 

- Sugestões de vídeos educativos; 

- Roteiros de estudo SAS, que também disponibiliza diariamente 

aulas ao vivo, aplicativo gratuito Play kids dentre outras ferramentas;  

- Material da Escola da Inteligência online, que contempla alunos e 

famílias; 

- Atividades lúdicas elaboradas pelas professoras; 



 

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 

 
 

Muitas outras atividades e possibilidades estão sendo propostas e 

disponíveis na plataforma, para acessá-la é necessário fazer o cadastro 

(o passo a passo encontra-se disponível no Instagram da escola). 

Na certeza de que Deus caminha conosco, continuamos firmes e unidos. 

Agradecemos a compreensão e a parceria de todos e reafirmamos que 

estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

Coordenação Pedagógica – (74) 99192-0284 

Financeiro – (74) 99192-0110 

 

Equipe Pedagógica 

 

 


