
 
 

São Gonçalo, 22 de abril de 2020. 

Prezados Responsáveis, 

Inicialmente gostaríamos de agradecer o apoio que recebemos das famílias do Colégio 

desde a interrupção de nossas aulas presenciais. Sabemos que educar em casa é uma tarefa 

difícil, agradecemos aos responsáveis que estão se empenhando em cada novo conteúdo 

enviado pelos professores. Também aproveitamos para registrar toda a nossa admiração ao 

trabalho da nossa equipe docente e dos demais profissionais envolvidos pois está sendo um 

desafio para todos nós. Nosso Colégio já contava com ferramentas on-line, mas a 

implementação delas de forma tão ampliada ainda está sendo uma busca diária por 

aperfeiçoamento. 

Como sabem, ainda há uma indefinição sobre o retorno das aulas e toda nossa equipe 

está empenhada em oferecer o melhor nesse momento de ensino nas plataformas on-line 

disponíveis. No retorno das atividades presenciais levaremos em consideração os diferentes 

ritmos de aprendizado dos nossos alunos nesse período de isolamento social. Ninguém será 

prejudicado, fiquem tranquilos. 

Renovamos o compromisso de pagar integralmente o salário dos colaboradores do 

Colégio no mês de maio, assim como não fazer demissões visando à redução de custos. 

Manteremos o Colégio mobilizado e pronto para retornarmos as atividades com a mesma 

qualidade, assim que for autorizado pelos governantes. 

Nesse período de afastamento social, o Colégio teve redução de alguns gastos, porém 

não foi uma redução significativa, visto que temos gastos fixos independentes da realização 

das aulas presenciais e houve também aumento da inadimplência (que já nos afetava antes). 

Queremos lembrar que boa parte dos nossos alunos já possui desconto na mensalidade 

e mais de 60% não paga o valor integral da parcela da anuidade de 2020 pois mantivemos o 

valor de 2019 em uma grande promoção dos 40 anos do Colégio, visando a diminuir os 

impactos da crise financeira que já acontecia no ano passado. Também buscamos para 2020 

uma grande redução nos valores dos livros didáticos. 

Devido às dificuldades causadas em inúmeros lares por causa da pandemia do Covid-

19 e após análise da nossa realidade financeira, decidimos praticar valores diferenciados para 

a parcela do mês de maio a serem pagos no dia 07/05. 

Esclarecendo que não podemos simplesmente acumular descontos diversos, pois seria 

inviável para o pagamento dos nossos custos básicos bem como os que se farão presentes 

em virtude da reposição de aulas sob qualquer estratégias que iremos adotar (aulas aos 

sábados, horários estendidos e outras soluções que utilizaremos no retorno das aulas 

presenciais). 



 
 

VALORES PARA PARCELA DA ANUIDADE DO MÊS DE MAIO EM VIRTUDE DA 

PANDEMIA DO COVID-19. 

 

Educação infantil – R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) 
Fundamental I – R$ 344,25 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) 
Fundamental II – R$ 403,75 (quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos) 

Ensino médio – R$ 488,75 (quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)  
 

 

Os boletos serão enviados por e-mail a partir do dia 27/04/2020. 

Esperamos retomar as atividades normais o mais rápido possível e certos de que juntos 

sairemos mais fortes e solidários deste momento desafiador que estamos passando. 

Atenciosamente, 

 

                                                                                                                                              Diretor 


