
Remanso-BA, 31 de março de 2020. 
 
 

 

Queridos Pais e/ou Responsáveis,  
 

Em virtude da pandemia COVID-19, vivemos um momento delicado, tenso e de muitas incertezas. 
E essa condição exige-nos dedicação e esforços para organizamos muitos detalhes importantes, 
em prazo curto de tempo, porém sempre seguindo orientações das instâncias superiores. Por 
isso, vimos através deste tentar minimizar algumas dúvidas comuns a todos os senhores. 
 
1) ATÉ QUANDO AS AULAS ESTARÃO SUSPENSAS?  
As aulas estarão suspensas até quando for seguro retornarmos. Estamos seguindo as 
determinações dadas pelos órgãos governamentais. Todas as medidas tomadas estão em 
consonância com as normas da Organização Mundial de Saúde, a fim de evitarmos aglomerações 
e assim contribuir com o distanciamento social.  
Diante de todas as medidas preventivas, qualquer data, por agora, poderá ser prorrogada ou 
revogada, seja por decreto do Governo do nosso Estado ou Prefeito do nosso município, sempre 
observando a preservação da saúde de todos nós. 
Portanto, continuemos atentos aos informes dos órgãos competentes e sigamos as 
orientações dadas por eles. Quando tiver uma data definida de fato, todos serão 
comunicados.  
 
2) ENTÃO, ESTAMOS DE FÉRIAS?  
 Não. Isso não significa que estamos de recesso ou férias.  Até então, fomos orientados pelo 
SINEPE-BA, em acordo com o SINPRO-BA (respectivamente Sindicatos de Escolas Particulares 
e de Professores de Escolas Particulares da Bahia), que recomenda “Que sejam desenvolvidas 
atividades pedagógicas de forma não presencial, podendo a Instituição de Ensino utilizar 
ferramentas digitais, com a divulgação dos trabalhos escolares e a cooperação Escola-Família”. 
Diante disso, e atendendo às orientações de outras instâncias educacionais superiores, estamos 
disponibilizando atividades através da Plataforma SAS, do aplicativo Play Kids e do 
Sistema WPensar, para todos os alunos matriculados na Escola Girassol/2020. As orientações 
sobre os acessos a esses e outros recursos estão sendo disponibilizadas em nossas redes 
sociais ou nos grupos de whatsapp das turmas, sejam pelos respectivos professores, 
coordenação ou apoio técnico da equipe.  
 

3) HAVERÁ REPOSIÇÃO DE AULA?  
 Sim. Estamos cientes de nossas responsabilidades tanto no processo de colaboração com 
as medidas necessárias que amenizem os riscos de transmissão da COVID-19 para proteção não 
só de nossos alunos, professores e demais funcionários, mas também de toda a nossa cidade 
diante do quadro de pandemia em que se encontra o nosso país, quanto de nossas obrigações 
enquanto Instituição Privada de Ensino, diante do compromisso que firmamos com os 
senhores no ato da matrícula. Provavelmente, utilizaremos o período do recesso de junho/julho e 
outros mais para reposição. Por hora, continuaremos acompanhando atentamente todos os 
desdobramentos relativos ao avanço da COVID-19 e suas implicações para depois comunicar-
lhes as datas de forma clara e precisa, mediante determinações dos órgãos competentes.  
  
 

4) SE VAI HAVER REPOSIÇÃO, PARA QUE ESSAS ATIVIDADES ESCOLARES EM CASA?                 

É OBRIGATÓRIO REALIZÁ-LAS?  
O nosso intuito é continuar levando conhecimento para nossos alunos e manter a rotina de 
estudos para que não haja retrocesso no período em que estão distantes do ambiente escolar. 
Isso não significa obrigatoriedade, mas uma orientação para que as vídeoaulas, aulas on-line 
e os roteiros de atividades sejam seguidos como forma de facilitar para o(a) seu (sua) filho(a) 
maior aproveitamento quando o conteúdo for retomado nas aulas  presenciais. Sugerimos que  
os senhores reorganizem e adaptem uma rotina diária para seu(sua) filho(a) tanto para a 
realização dessas atividades como para descansar, brincar e conversar com a família. 
Reafirmamos que não foram decretadas as férias para as escolas particulares do Estado da 
Bahia, por isso continuaremos com esse trabalho o qual achamos de fundamental importância, 
enquanto aguardamos novas orientações de instâncias superiores. 
 



5) PRECISO PAGAR AS MENSALIDADES MESMO COM AS AULAS PRESENCIAIS SUSPENSAS?   
Sim, precisa sim. As mensalidades são parcelas de uma anuidade dividida em 12 vezes, 
acordada em um contrato no ato da matrícula. Assim como teremos de cumprir a nossa parte, os 
senhores terão também de cumprir a sua parcela de responsabilidade. Lembramos-lhes que 
somos uma empresa privada, precisamos que as mensalidades continuem sendo pagas para 
que possamos honrar com os salários dos nossos funcionários e pagamento de muitos 
outros compromissos.  Ressaltamos mais uma vez que, assim que tudo se normalize, 
continuaremos cumprindo com as nossas responsabilidades previstas em nossos contratos de 
prestação de serviços educacionais. 
 
6) E COMO POSSO PAGAR AS MENSALIDADES DURANTE ESSE PERÍODO DE AFASTAMENTO 

SOCIAL? 
 

 Na Secretaria da Escola, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a 
sexta;   

 OU aqueles que dispõem de Internet Banking ou APPs poderão fazer transferência 
identificada para as contas: 
                                                                                     

Banco do Brasil  
Maria Oliveira Costa & Cia Ltda. 
Agência: 0594-0 
Conta Corrente: 20.765-9 

Caixa Econômica 
Maria Oliveira Costa & Cia Ltda. 
Agência: 3395 
Conta Corrente: 467-9 / Operação: 003 

 OU Quem não tem esses recursos poderá ir ao caixa do banco ou caixa eletrônico e fazer 
um depósito ou transferência bancária (identificado) para as contas descritas acima. 

 

IMPORTANTE: Ao realizarem depósito ou transferência (identificado), favor enviar 
comprovante para o e-mail: escola_girassol@yahoo.com.br. OU guardar o recibo para 
comprovação posteriormente na Secretaria da Escola.   
 

E, sabendo que muitos poderão sofrer economicamente neste momento, comunicamos-lhes que 
as mensalidades de março e as próximas, até retornarmos às aulas presenciais, poderão 
ser pagas com o desconto de pontualidade estabelecido para cada Série/Ano. 
 
  Para mais informações ligue: 
    Secretaria - (74) 3535 - 1284 ou 9 9818 - 4099.   

 

Solicitamos aos senhores que as dúvidas sejam resolvidas em horário comercial (de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, a fim de preservar o descanso necessário a todos. 
 
 

Nós da Escola Girassol nos solidarizamos com todos diante dessa situação, reafirmamos o 
compromisso e desejamos que tudo se normalize o mais rápido possível, todos com muita saúde, 
paz e equilíbrio. 
 

Desde já agradecemos a todos pela compreensão e colaboração! 
 

Atenciosamente, 
Equipe Gestora 

Escola Girassol de Remanso  
 
 
  


