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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 001/2020 
  

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020. 
 
Participamos que devido a pandemia causada pela COVID-19, a Escola Técnica Sandra Silva, 

para garantir o direito à educação, à proteção, à vida e à saúde de nossos alunos, professores e 
funcionários está adotando os procedimentos discriminados a seguir, a fim de se adequar às 
normas emergenciais vigentes sem, no entanto, abrir mão de prestar o melhor atendimento possível 
à comunidade escolar. 

Ressaltamos que todas essas ações temporárias estão cumprindo o DECRETO Nº 46.970 de 
13/03/20, a RESOLUÇÃO SEEDUC Nº 5839 de 16/03/20, o DECRETO Nº 46.980 de 20/03/2020, o 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 de 20/03/20, o DECRETO Nº 46.984 de 20/03/20, a DELIBERAÇÃO CEE 
Nº 376 de 23/03/20 e a RESOLUÇÃO SEEDUC Nº 5840 de 24/03/20. 
 
1. Transferência temporária das aulas presenciais para aulas online 

As aulas presenciais dos nossos alunos estão sendo transferidas para o modo online, através 
do ensino à distância, no período de 14/03/2020 até 06/04/2020. 

Os prazos e atividades definidos nesta NOTA poderão ser revistos a qualquer tempo, seja para 
ajuste, redução ou prorrogação. 

Oportunamente será publicado comunicado quanto à retomada de todas as atividades 
presenciais. 

Estamos padronizando o uso da ferramenta Google “Classroom”, ou “Sala de Aula”, uma das 
ferramentas de tecnologia mais modernas do mundo para educação à distância, para a 
disponibilização dos conteúdos online produzidos, os quais estarão organizados por disciplina e 
poderão se constituir de: guias de estudos, material escrito complementar, vídeo aulas, formulários 
Google para resolução de questionários, estudo dirigido, etc. Todo este material ficará disponível 
para os alunos consultarem e estudarem no decorrer da semana para que, no horário das aulas, 
possam interagir com os professores a fim de dirimir dúvidas. 

Manteremos nosso compromisso como horário de aulas, quando os professores estarão 
online, em atendimento aos alunos através de Lives e mensagens no WhatsApp de modo 
simultâneo, para que todos possam participar. Para o melhor rendimento das aulas, reforçamos que 
o conteúdo disponibilizado seja estudado previamente. 

Estamos também, em processo de criação de novos grupos de WhatsApp, sob a 
responsabilidade de administração exclusiva para os professores, a fim de que seja utilizado apenas 
para fins pedagógicos. Por isso, o envio de mensagens só será liberado no horário das aulas. 

Quanto à avaliação 2 (AV2) das disciplinas em curso, será realizada tão logo retornem as aulas 
presenciais. Um novo calendário será elaborado, para que os alunos tenham tempo hábil para se 
preparar. 
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2. Pagamento da(s) Parcela(s) 
O desconto promocional concedido em contrato para cada aluno, foi estendido para 

pagamentos realizados até o dia 10/04/2020. Além disso, foram adotadas duas formas opcionais de 
pagamento, cujas orientações serão enviadas por e-mail: 

• Boleto bancário (que permite o pagamento através da internet); e 
• Cartão de crédito. 
Até que a situação se normalize, será concedido um desconto adicional de 5% nas parcelas. 

Entretanto devido a grande demanda de trabalho causada por essas medidas, informamos que não 
houve tempo hábil para o processamento do referido desconto, no boleto a vencer no mês de abril. 
Sendo assim, ele deverá ser computado na parcela a vencer no mês de maio. Caso a paralisação das 
aulas presenciais permaneça no decorrer do mês de abril, a parcela de maio acumulará 10% de 
desconto. 
 
3. Canais e Horários de Atendimento 

A escola está prestando atendimento ao público das 9h às 18h, exclusivamente pelos canais 
abaixo, tanto para a solução de questões administrativas quanto financeiras. Casos excepcionais 
serão avaliados pela direção, após triagem. 

Os alunos que não receberem os boletos de pagamento por e-mail, deverão fazer contato 
através destes canais, a fim de atualizar seu cadastro. 

• Unidade Bonsucesso 

 (21) 3867-3926 / 2573-3417 
 (21) 97010-6536 

E-mail etss.matriz@gmail.com 

• Unidade Campo Grande 

 (21) 2413-4564 
 (21) 98681-6906 

E-mail E-mail: etss.filialcg@gmail.com 

• Unidade Queimados 

 (21) 97560-0668 
E-mail sandrasilvaunidade2@hotmail.com 

 
4. Estágios Supervisionados 

Os estágios supervisionados dos nossos alunos, que só podem ser realizados em modo 
presencial, estão suspensos, no período de 14/03/2020 até 06/04/2020. A prorrogação do prazo 
dependerá de novas orientações governamentais, a respeito das medidas de isolamento social. 

Ressaltamos, entretanto, que o período de suspensão será integralmente reposto, tão logo a 
situação se normalize. 
 
5. Considerações Finais 

Diante deste cenário de muitas incertezas, que vem gerando grande impacto na vida de todos, 
a Escola Técnica Sandra Silva ofertará aos alunos as atividades escolares a serem realizadas 
temporariamente pelos estudantes de forma não presencial em regime especial domiciliar.  

Estamos unidos em um esforço conjunto para que nossos alunos possam dar continuidade 
aos seus estudos, tendo em vista um equilíbrio entre o cumprimento do calendário escolar e a 
manutenção da qualidade do serviço ofertado. 

O desafio é grande e, por isso, contamos não somente com a sua compreensão, mas 
convocamos a todos para se unirem a nós em uma corrente de oração, para que nosso país volte à 
normalidade o mais breve possível e assim retornarmos com nossas atividades presenciais.  

Que Deus abençoe todos nós. 
À Direção 
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