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PARA: PAIS DE ALUNOS
ASSUNTO: Orientações Financeiras
Prezadas famílias,

Através deste chegamos até nossas queridas famílias, desejosos que estejam todos bem e
em segurança.
O momento em nosso País é desafiador, e nos faz rever o que considerávamos certezas no
cotidiano.
Estamos muito unidos às famílias e buscando estratégias e possibilidades para que o ritmo
de estudos não seja interrompido.
A demanda atual nos coloca diante do desafio de permanecer unidos e em ir ao encontro
das angústias da comunidade educativa. Um canal de apoio foi estruturado a fim de que as
famílias pudessem ser ouvidas de forma humanizadora, uma característica de nossa instituição.
A cada semana buscamos ampliar e explorar novas formas de interação pedagógica
estabelecendo dinâmicas específicas adequadas às faixas etárias atendidas.
Estamos atentos às orientações dos órgãos governamentais e recomendações acerca de
protocolos e, assim que possível, um retorno gradual às atividades presenciais.
Cada segmento terá suas adequações de modo a respeitar a continuidade da
aprendizagem sem gerar sobrecarga no retorno às aulas.
Este momento de paralisação por conta da pandemia tem gerado uma crise econômica em
todos os setores da economia, no país e no mundo, o que não é diferente para as escolas, com o
agravante de que o serviço da Educação Básica é realizado a partir de um planejamento anual, que
tem como meta a formação dos alunos conforme cada faixa etária e o Projeto Pedagógico de cada
Instituição de Ensino.
A estrutura orçamentária de cada Escola possui características específicas, de acordo com
sua proposta e seu carisma. Somos uma Associação sem fins lucrativos, certificada como
Entidade Beneficente de Assistência Social, com presença nos Estados do Rio Grande do Sul,
Paraná e Minas Gerais. Na prática, esta característica culmina com um orçamento que possui
pouca margem para ajustes financeiros.
Desde o início da pandemia mantivemos um canal de partilha com as famílias que nos
procuraram, nos números de telefone disponibilizados, e-mail e horário de plantão no colégio.
Foram muitas famílias atendidas neste período, com situações muito específicas. Procuramos
organizar o atendimento de forma individualizada, estudando e propondo as alternativas que
estão ao nosso alcance. Neste sentido, gostaríamos de agradecer a compreensão e a confiança
que vem sendo manifestada pelas famílias.
O cenário atual é preocupante e desafiador para todos. Adotamos algumas medidas na

esfera financeira com a intenção de minimizar os impactos deste momento, conforme
descrevemos a seguir:

a) Abatemos integralmente as mensalidades das atividades extracurriculares de período
Integral ou Ampliado, com vencimento nos meses de abril e maio de 2020. Esta é uma
medida que avaliaremos mensalmente até o momento da retomada das atividades
presenciais;

b) Oferecemos a possibilidade de diminuição do compromisso com as parcelas da anuidade
da Educação Básica Curricular, vincendas no período de até três meses, diluindo a
diferença do que foi reduzido nos meses subsequentes, sem custo financeiro por esta
dilação de prazo. Esta medida vem sendo avaliada individualmente com cada família.

c) Em função da Pandemia será concedido o desconto de 10%, aplicado sobre o valor da
parcela de anuidade escolar. Para os alunos que já possuem outras modalidades de
descontos, este benefício complementará os demais descontos até totalizar o limite de
10% sobre o valor da parcela no ano letivo de 2020. Não se aplicando para os eventuais
casos que possuam benefícios acima deste limite. Adotamos esta medida a partir do mês
de maio de 2020, mantendo-a até o reinício das atividades presenciais, que ocorrerá de
acordo com o protocolo de retomada gradual a ser estabelecido pela Secretaria de
Educação do Estado do Rio Grande do Sul.
Reafirmamos que todo o período de suspensão de aulas será reposto de forma
presencial, mesmo considerando as atividades domiciliares, pois temos um compromisso com as
famílias que o Senhor nos confiou.
Cremos que o Senhor Ressuscitado caminha conosco, nos ampara e orienta em todos os
momentos e situações de nossa vida.
E Rogamos ao Senhor que dê a cada família a graça necessária para o enfrentamento deste
momento desafiador no qual vivemos. Que a chama da fé seja o farol para todos nós.

Caxias do Sul, 07 de maio de 2020.

Direção Geral

Em Comunhão, a Serviço da Vida Para a Maior Glória de Deus

