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 Congregação das Religiosas do SS. Sacramento

Senhor do Bonfim, 05 de novembro de 2020.
Querida Família,

Somente com muita parceria e confiança mútua estamos conseguindo
conduzir este ano com certa tranquilidade, dentro do possível, é claro, e obter
sucesso no processo ensino-aprendizagem. Nossos alunos cresceram,
desenvolveram-se, amadureceram. Nossos professores e toda a equipe
pedagógica não pouparam esforços para oferecer sempre o melhor a eles.

Vivemos um tempo de incertezas em relação ao retorno das aulas
presencias, mas confiando na graça e no amor de Deus que nunca nos
abandona, iniciamos a nossa campanha de matrícula para 2021. Seguiremos
todos os protocolos de segurança com as adaptações necessárias e, como
possuímos salas amplas e áreas abertas e arejadas, acolheremos todos com
segurança, alegria e muito amor.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) Início do ano letivo de 2021 – 01 de fevereiro.
b) Desconto COVID – Será mantido até o mês de dezembro de
2020.

c) As mensalidades do ano letivo de 2021 não sofrerão
reajuste.
d) Valor da Matrícula – à vista com 10% de desconto no valor da
mensalidade de 2020 para as matrículas efetuadas no período
determinado abaixo ou sem desconto em duas parcelas no cartão de
crédito. Após o período abaixo informado, o valor da matrícula será
integral da mensalidade de 2021.

Aproveite o desconto e garanta a vaga de seu (sua) filho (a)!
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Nosso período de matrícula será de 09/11/2020 a
30/12/2020!
Aqueles que efetuarem a matrícula no período de
09/11/2020 a 10/12/2020, terão as condições especiais mencionadas acima.
A partir de 11/12/2020 o valor da matricula será o valor integral da mensalidade
de 2021.

Levando em consideração a enquete realizada em nossa plataforma
e buscando facilitar o acesso de todos, a matrícula será realizada em duas
modalidades: on-line e presencial.
✓ A matrícula on-line poderá ser efetuada na Plataforma da escola
com data prevista para 20 de novembro;
✓ A matrícula presencial poderá ser efetuada na secretaria da
escola de segunda a sexta das 08h às 12h e das 13h30 às 17h.
Estas deverão ser agendadas pelo telefone (74) 3541-3021 ou via
WhatsApp (74) 99192-0309;
✓ Para quem optar pela matrícula presencial, o uso da máscara
será obrigatório, obedecendo às medidas de segurança;

OBSERVAÇÕES:

a) A matrícula é referente ao pagamento da 1ª parcela da anuidade
(janeiro/2021);
b) O vencimento das demais parcelas poderá ser dia 05 ou 10 de
cada mês (o responsável financeiro escolhe o melhor dia para
vencimento), com início em fevereiro e término em dezembro de 2021;
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c) Lembramos que a matrícula só será efetivada com o contrato
assinado pelo responsável financeiro e a quitação ou negociação
da anuidade/2020.

VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE ESCOLAR DE
2020 PARA CADA CURSO:
Educação Infantil

R$ 460,00

Ensino Fund. I – 1º ao 5º ano

R$ 485,00

Ensino Fundamental II – 6° ao 8º ano

R$ 510,00

Ensino Fundamental II – 9º ano

R$ 540,00

Ensino Médio 1ª e 2ª Série

R$ 640,00

Ensino Médio 3ª Série

R$ 700,00

Obs. Os pais que fizerem o pagamento integral da anuidade de 2021 no período da
matrícula, terão 5% de desconto. (Atenção! Este desconto é válido apenas para os
pais que pagam o valor integral, ou seja, que não possuem outros tipos de
descontos.)

ATENÇÃO!

➢ Como já foi informado, não receberemos cheques para
quaisquer tipos de serviço (direto ou indireto), como por
exemplo: mensalidade, módulos, agenda, balé, violão e etc.
➢ Toda e qualquer negociação deverá ser feita somente por meio de
cartão de crédito, de débito ou por meio de pagamento de boleto que,
poderá ser emitido na tesouraria para tal fim (tendo a liberação
somente com a apresentação do comprovante de pagamento).
ESCOLA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL:
Aos 84 anos, com uma trajetória pautada nos valores cristãos, o nosso
Colégio consolida sua marca como uma Escola à frente de seu tempo. Consciente de
seu papel social para atender aos desafios da sociedade contemporânea, mantem
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parceria com a Escola da Inteligência, cuja metodologia é baseada na Teoria da
Inteligência Multifocal, defendida pelo Dr. Augusto Cury.

Além de bem preparar seus alunos para os desafios acadêmicos, faz-se
necessário cuidar da inteligência socioemocional de todos. Assim, da Educação Infantil
ao Ensino Médio, o Colégio inclui, na Grade Curricular de todos os cursos/níveis, 1h/aula
semanal para execução do Programa focado nas Áreas da Neurologia, Psicologia e
Filosofia. E para 2021 trabalharemos os itinerários formativos do Novo Ensino Médio em
conjunto com a Escola da Inteligência trazendo muitas possibilidades para nossos
alunos e professores.

MÓDULOS DO SISTEMA ARI DE SÁ: (vendidos no Colégio)

Com o Sistema Ari de Sá não temos apenas módulos, mas uma
PLATAFORMA com inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas
que contribuem para a compreensão dos conteúdos por nossos educandos e,
levando em consideração o delicado momento que estamos vivendo, em
parceria com o SAS, também iremos manter os mesmos valores de 2020.

Série / Ano

VALOR

Infantil 1

R$ 250,00

Infantil 2

R$ 556,00

Infantil 3

R$ 556,00

Infantil 4

R$ 556,00

Infantil 5

R$ 556,00

1º ANO (Fund. I)

R$ 897,00

2ºANO (Fund.I)

R$ 1.230,00

3ºANO (Fund.I)

R$ 1.230,00

4ºANO (Fund.I)

R$ 1.230,00

5ºANO (Fund.I)

R$ 1.230,00

6º ANO (Fund.II)

R$ 1.660,00

7º ANO (Fund.II)

R$ 1.660,00

8º ANO (Fund.II)

R$ 1.660,00
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9º ANO (Fund.II)

R$ 1.770,00

1ª SÉRIE (Ens. Médio)

R$ 1.880,00

2ª SÉRIE (Ens. Médio)

R$ 1.880,00

3ª SÉRIE (Ens. Médio)

R$ 1.880,00

Obs.: o pagamento dos módulos poderá ser parcelado em até 12x, sem juros, no cartão de crédito.
Atenção! A partir de dezembro 2020, decrescendo as parcelas no decorrer dos meses seguintes,
que a última parcela não ultrapasse dezembro/2021.

O Sistema Ari de Sá informa:
✓ Que é proibida a reprodução total ou parcial do seu conteúdo.
✓ Os módulos são reformulados para a série seguinte.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
➢ Trabalhamos com três unidades pedagógicas e com avaliação
processual;
➢ Com o Sistema de Recuperação Paralela nas duas primeiras
unidades;
➢ SAS Plataforma de Educação (da Educação Infantil ao Ensino
Médio);

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Com a aproximação do período de matrícula, o Educandário Nossa
Senhora do SS. Sacramento – Sacramentinas – Senhor do Bonfim, elaborou um
documento baseado nas orientações da Organização Mundial da Saúde, da
Sociedade Brasileira de Pediatria, em Nota Técnica do Ministério da Educação,
de acordo com profissionais da área de saúde e em relatos de países que já
retomaram as atividades escolares, para que vocês, pais e/ou responsáveis,
tenham conhecimento e confiança no trabalho a ser desenvolvido por nossa
escola em 2021.
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Essas orientações (que vocês receberão em breve) proporcionarão
maior segurança a todos, mas a sua implementação só será bem-sucedida se
houver uma comunicação transparente e objetiva entre escola e família para o
monitoramento e afastamento dos casos suspeitos e/ou confirmados, e também
na aplicação efetiva das medidas contínuas de prevenção para que o Colégio se
torne um ambiente seguro para a vivência da aprendizagem e relações.

Certos de contarmos com a colaboração e compreensão de todos,
colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, e seguimos
confiantes de que Deus vai à nossa frente e nos conduz em todos os momentos
de nossas vidas.

Fraternalmente,

Equipe Gestora

