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Circular 003/2020

Queridas famílias,

A Direção.

Diante das inúmeras incertezas relacionadas às perspectivas econômicas que 
enfrentaremos após o período de quarentena e compartilhando a angústia que muitas 
famílias têm  vivenciado, informamos que  estamos em constantes reuniões com 
consultores financeiros para que possamos identificar a melhor forma de superarmos essa 
situação com equilíbrio e sensatez entre famílias e escola. 

Até dia 27 de março, conforme esclarecido na Circular 001/2020, divulgada em nossas 
redes sociais e também em nosso aplicativo, estaremos em recesso antecipado de julho, 
razão pela qual as mensalidades continuarão com seus valores mantidos.

No entanto, a partir da mensalidade de abril, os valores serão ajustados levando em 
consideração a suspensão temporária do serviço de alimentação para os alunos e a 
redução dos custos da escola com relação a alguns itens, tais como água e luz. 

Quanto às atividades esportivas, os professores farão vídeos de cada esporte, que serão 
liberados aos alunos matriculados independentemente em qual modalidade esportiva 
estejam inscritos, proporcionando, assim, várias opções para que as crianças permaneçam 
se exercitando e se alegrando durante esses dias de reclusão. Acrescentamos ainda que, 
da mesma forma que as mensalidades da escola serão ajustadas, a redução nas 
mensalidades dos esportes já está sendo avaliada para esse período.  

Essa redução será praticada enquanto perdurar a quarentena e retornaremos aos valores 
contratuais após normalização de nossas atividades. Ressaltamos que, caso haja 
necessidade, demandas pontuais serão  atendidas individualmente. 

Informamos, ainda, que estamos em contato com os gerentes de relacionamento dos 
bancos a fim de identificarmos a melhor opção para repassarmos o desconto mencionado 
às nossas famílias sem que haja necessidade de resgate e reposição de cheques. 

Lembramos que a relação entre a escola e as famílias sempre foi estreita e de extrema 
confiança, portanto estamos certos de que encontraremos um caminho justo e factível para 
que possamos vencer esse momento atípico que estamos enfrentando.


