
 

Pinhais, 24 de abril de 2020. 

MENSALIDADE PARA O MÊS DE MAIO – MATERNAL E INFANTIL III 
Senhores Pais; 

Segundo a UNESCO neste momento, no mundo inteiro, somente três  países estão ignorando a Pandemia e 

continuam com suas escolas abertas, são eles: BIELORRÚSSIA,  TAJIQUISTÃO e TURCOMENISTÃO (link para 

consultar o mapa interativo da Unesco no recado inicial). Sendo assim, podemos considerar com certeza, 

que neste momento o retorno não é seguro e que não depende da Escola Literal, mas VOLTAREMOS 

IMEDIATAMENTE após a autorização governamental.  

Temos recebido muitos bilhetes sobre questões financeiras, frente a isso, ao final da tarde de ontem, 

realizamos uma reunião emergencial do Conselho Escolar, para definirmos a possibilidade de oferecer mais 

alguma medida de auxilio às famílias. 

Reforçamos aqui, que em comunicados anteriores, já informamos amplamente a retirada temporária dos 

valores das aulas extras, taxa de lanche e período do contraturno (integral). 

Ainda sem nenhum posicionamento governamental oficial, portanto, prevendo que a princípio, não há 

definição de retorno para o mês de MAIO, a Escola aplicará um desconto coletivo de 20% nas 

mensalidades.  

EM ESPECIAL PARA AS TURMAS DE MATERNAL E INFANTIL III O DESCONTO SERÁ DE 30%. 

Este percentual é o valor que estudamos ser possível para a nossa realidade, visto que não somos uma 

escola de rede ou registrada como filantrópica, ou seja, não temos grandes reservas ou uma mantenedora 

externa e pagamos impostos normalmente (não houve abono dos impostos, apenas adiamento, o que não 

é interessante para as escolas, já que em breve começaríamos a pagar dobrado, em uma época onde a 

folha de pagamento já é elevada pelo 13º salário e férias dos colaboradores). 

Este desconto não será cumulativo, ele é UMA MEDIDA DE AUXÍLIO COLETIVO, caso você já possua algum 

desconto, ex: irmãos na escola, 5% de desconto, você receberá mais 25% = 30% partindo do valor da 

mensalidade original do nível de ensino do seu filho. 

Famílias que pagaram a anuidade escolar, o departamento financeiro entrará em contato com vocês! 

Esta medida foi pensada devido a grande demanda de solicitações, consideramos a partir de então, que o 

critério de resolução individual passou a ser injusto com as demais famílias.  

O desconto de 30% será concedido apenas para as turmas de Maternal e Infantil III, pois sabendo que eles 

não fazem parte do Ensino Obrigatório, esta é a forma que temos para demonstrar nosso respeito e 

reciprocidade, dentro das nossas possibilidades financeiras, (somente estas turmas reunidas contam com 

19 colaboradores em sala), pois temos consciência de que não estamos entregando o serviço que vocês 

mais procuram na escola para esta faixa etária, que é o cuidado diário, a alimentação de qualidade, o bem-

estar e segurança do dia a dia aliado ao plano pedagógico. 

Como não podemos prever a data do retorno, no dia que for confirmada a possibilidade de volta às aulas, a 

medida de auxilio será retirada automaticamente e o valor dos dias será calculado proporcionalmente e 

inserido no boleto do mês subsequente.  



Esta medida coletiva promovida pela Escola de auxílio às famílias ocorre também porque até o momento 

não há nenhum posicionamento dos órgãos competentes que ampare a Educação Infantil, que oriente a 

organização de calendário escolar e reposições (o que já ocorreu para o Ensino Fundamental), por este 

motivo, nós estamos antecipando esta medida financeira aos pais, caso, por força maior, venha a não ser 

possível a partir do mês de MAIO, o cumprimento integral do calendário escolar. 

O desconto também só será validado para as mensalidades em dia, mensalidades em aberto, janeiro, 

fevereiro, março e abril, primeiramente terão que negociar estas parcelas com o financeiro. Deve haver 

reciprocidade.  

Caso sua família julgue que ainda não necessita deste desconto emergencial, pois com a retirada das taxas 

extras (ex: contraturno, taxa de lanche) já é de suficiente auxílio a vocês e queira abrir mão neste 

momento, desta proposta financeira em sinal de colaboração à escola, envie um clip para o Depto. 

financeiro informando sua opção, caso depois queira ativá-lo basta enviar um clip novamente <3 

 

Algumas destas solicitações de desconto trazem em seu texto uma visão equivocada de que a Escola 

teve uma grande redução de despesas. 

Nós temos  uma estrutura, onde se faz um grande investimento,  esperando agora da mesma forma que 

vocês, uma incerta data de retorno, na Educação Infantil sem dúvida o custo mais alto é com a folha de 

pagamento, que possui profissionais registrados especificamente para esta faixa etária até nos serviços de 

limpeza e cozinha, todos eles precisam ter seus empregos assegurados, não podemos deixar de honrar 

nossos compromissos já assumidos, (ex.: serviço de ambulância emergencial), pois não podemos passar 

um dia sem a certeza de que estes profissionais ou serviços estarão imediatamente a postos no dia que 

houver a liberação para a volta às aulas.  
 

REPOSIÇÃO DE CALENDÁRIO: MARÇO E ABRIL: TROCA DE DIAS FECHADOS POR DIAS ABERTOS.  

Conforme informado anteriormente, os dias fechados no mês de março e no mês de abril,  conseguiremos 

repor integralmente, usando as férias de julho que tivemos, recessos e encerrando o  ano  em 18 de 

dezembro. Lembrando que nossa vocação e interesse é de sempre oferecer aulas presenciais.  

Todos os serviços contratados e pagos neste período, (proporcionalmente o mês de março e abril), que 

não foram prestados serão repostos.  Exemplo: em março haviam mais sete dias previstos no calendário 

escolar, estes sete dias serão repostos em outros sete dias que a escola estaria fechada, conforme  

calendário escolar de 2020.  

JANEIRO DE 2021 

Sabemos que será um ano difícil, mesmo após o retorno, todos nós trabalharemos muito mais, para nos 

recuperar dos danos da crise econômica, então em contrapartida, registramos aqui o nosso compromisso 

de não haver cobrança de colônia de férias para os alunos rematriculados para 2021, pois sabemos que as 

famílias da Educação Infantil são as que em geral mais necessitam deste serviço, que iniciaremos no dia 11 

de janeiro de 2021. 
 

REPOSIÇÃO COM AULAS ONLINE DE 20 MINUTOS?   

Outra questão levantada após nossa última live foi à questão da REPOSIÇÃO através dos encontros de 

turma on-line, reforçamos aqui que em nenhum momento foi citado que estas atividades serão nossa  

forma de  reposição do serviço contratado, pois a reposição on-line para a Educação Infantil não foi 

regulamentada, como já informado anteriormente, estas atividades serão realizadas para manutenção do 

vínculo com seus professores e como COMPLEMENTO DAS REPOSIÇÕES PRESENCIAIS QUE REALIZAREMOS 

NO RETORNO.  



Temos plena consciência que não foi este o serviço contratado pelas famílias, porém hoje estamos 

impossibilitados, por força maior, de receber nossos alunos em sala, sendo a única forma viável de nos 

encontrarmos. 

Então faremos da melhor maneira possível, enquanto for necessário, adequando as atividades para cada 

faixa etária, vamos também tentar nos ajustar ao máximo a rotina familiar, mas não vamos defender como 

algo maravilhoso, nem temos esta pretensão, no retorno, voltaremos a atender cada aluno, com os 

profissionais que eles já conhecem, dedicando  tempo e muita atenção para as suas necessidades 

específicas. 

A pandemia vai passar, esperamos que o mais rápido possível, pedimos a Deus que todas as famílias 

estejam bem e que consigam passar por este capítulo da nossa história sem grandes traumas.  Se há um 

serviço essencial, é o ENSINO PRESENCIAL. 

 

Com muito respeito a todos vocês que nos dão a honra de confiar em nosso trabalho! 

Muito obrigada! À Direção. 

 

 


