Queridos Pais
Infelizmente quaisquer descontos que aplicarmos será muito baixo devido a vários fatores, primeiro porque nosso
maior custo, cerca de 90% é com folha de pagamento e tributos, e em nenhum dos dois fatores houve ou haverá
redução.
Nas despesas de consumo somente água, energia e limpeza tiveram redução, mas um valor irrisório em nossa
planilha de custos.
Nós tivemos que dobrar os gastos com internet e telefonia, com a plataforma digital e a acessibilidade
individualizada. Lembrando que, nenhum destes custos será repassado para a anuidade que já foi contratada pelos
senhores, a escola os está assimilando.
O valor do material didático está incluído na parcela e corresponde a cerca de mais ou menos 1/3 do valor dela.
Levando-se em conta, que nossa escola, pelo padrão de qualidade apresentado, está com preço muito abaixo do
mercado e já aplica desconto significativo por antecipação de pagamento até o dia 10 de cada mês.
Nós estamos fazendo todo possível para atender nossos alunos com as aulas virtuais, com as videoconferências,
enfim, os professores estão trabalhando dobrado desde as férias, se capacitando para um mundo que não tínhamos
conhecimento e não estávamos preparados. Eles também tiveram seus gastos com internet e energia elétrica
aumentados, em decorrência das aulas virtuais em sua maioria, serem realizadas a partir de suas residências. Além
de não ter legalidade, não seria moral para com eles qualquer redução salarial.
O conteúdo programático está seguindo o cronograma de aplicação. As aulas virtuais têm duração menor do que as
presenciais, pois não há as interferências que o ambiente coletivo de aprendizagem possui, desta forma os
conteúdos são explicados sem sofrerem interrupções. Todos os professores estão atendendo aos alunos e pais
através de grupos no whats app, e-mails e a partir da próxima semana, as reuniões virtuais interativas passarão a
fazer parte do programa do fundamental I.
Nós entendemos as dificuldades de todos, até porque são as nossas também. Com relação à questão pedagógica,
sabemos das dificuldades das famílias no auxílio aos filhos em casa, mas neste momento prevalece o princípio
legal da corresponsabilidade no processo educativo.
Com relação à parte financeira, não estamos sendo insensíveis às necessidades, mas desconto é uma política que
deve ser extensiva a todos, e nós não temos como fazê-lo de forma mais expressiva do que a apresentada.
Estamos trabalhando com muita dificuldade, a inadimplência hoje, assume percentuais estratosféricos. Para o
momento que se segue até a volta das aulas presenciais, nossos termos são:
* Oferecemos aos pais uma renegociação das parcelas, principalmente essas que se seguirão até o retorno
das aulas presenciais, as parcelamos no cartão de crédito em até 6 vezes;
* Uma medida mais drástica para quem realmente precisar, será o pagamento do valor referente ao material
didático (para que não haja o corte no fornecimento) e o restante referente à prestação de serviços, diluído
nas parcelas de agosto a dezembro. Certos de que até lá, já tenhamos retomado nossa capacidade
comercial.
* Para pais que efetuarem o pagamento em dia, além do desconto de antecipação do dia 10, em dinheiro ou
transferência bancária, terão 05% em maio e 15% em junho, no valor referente à prestação de serviços.
Esperamos que os senhores compreendam os motivos apresentados, pois são legítimos. E se precisarem
renegociar as parcelas, estamos à disposição para encontrarmos a melhor solução.
Aliás, nossa Secretaria sempre esteve à disposição de todos desde o início da determinação de suspensão de
aulas, quer seja por telefone, canais virtuais ou pessoalmente.
O Colégio preza pela transparência de seus atos e acreditamos que foi por essa razão que os senhores nos
escolheram, afinal entregam todos os dias aos nossos cuidados, o que têm de mais valioso em vossas vidas:
vossos filhos. E nesse momento de extrema dificuldade para todos nós, a confiança é o que deve prevalecer, caso
contrário não poderá haver parceria.
Atenciosamente, A Direção do Colégio CEAF
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