
 

Pinhais, 25 de março de 2020. 

CARTA DA DIREÇÃO GERAL  

SUSPENSÃO DAS AULAS, REPOSIÇÕES E MENSALIDADES. 

Prezadas Famílias; 

Estamos todos passando por uma experiência sem precedentes, um momento de muita insegurança em 

relação à saúde e incertezas na economia, onde os decretos Federais, Estaduais e Municipais são diários e por vezes 

até contraditórios. 

Temos acompanhando com  cautela os decretos oficiais, a fim de evitar decisões precipitadas, porém a cada 

dia fica mais evidente  que a suspensão das aulas escolares ultrapassará com facilidade os quinze dias inicialmente 

divulgados pelos órgãos oficiais. 

Portanto, precisamos orientá-los sobre o que já podemos definir em relação à projeção contratual dos 

próximos meses.  

A Literal mantém hoje, todas as suas turmas com atividades de rotina diária de estudos,  com atendimento 

da Equipe Docente remotamente (on-line), esta dinâmica é importante porque ainda não sabemos quanto tempo 

será necessário permanecer com a escola fechada, lembrando que da mesma forma que foi para encerrar as 

atividades, nós somente poderemos retornar com uma determinação dos órgãos oficiais. 

Entendemos que nada substitui a dinâmica das aulas presenciais e que jamais conseguiremos levar à escola 

para dentro de suas casas, portanto, queremos deixar claro que estas atividades remotas não substituem as aulas 

presencias , sendo para nós, fundamental a  reposição de todos os dias de suspensão por isolamento social, quando 

retornarmos e  soubermos quantos dias ficamos com as atividades suspensas,  teremos que reorganizar nosso 

calendário escolar para atender nossos alunos presencialmente nos 200 dias letivos que são de direito do aluno e 

também contratados pelos responsáveis, pois somente desta maneira conseguiremos garantir uma aprendizagem 

eficaz. 

Para isso teremos que ocupar os dias destinados às férias de julho, dezembro e até janeiro de 2021 se for 

necessário. Vale aqui entender que foram 200 dias contratados dentro de uma anuidade escolar e que estes 200 dias 

serão cumpridos com o rigor e compromisso sempre demonstrado pela nossa Escola.  

Gostaria de reforçar a vocês que independente de algumas medidas governamentais em discussão, o que 

uma escola tem de mais valoroso são as pessoas, são nossos professores e colaboradores que fazem a Literal ser o 

que é hoje, portanto não pretendemos  dispensá-los para reduzir custos, até porque, quando retornarmos as aulas, 

precisaremos ainda mais desta equipe para conseguir vencer este ano letivo totalmente atípico, com o mínimo de 

prejuízo educacional aos nossos alunos.  

Nossa Escola tem algumas características únicas, temos um terço dos nossos alunos em turno integral, 

temos carga horária de aula ampliada, com aulas até às 18h e atendimento diário das 7h às 19h (12 horas), fatores 

que podem ter sido decisivos quando escolheram  a Literal e que fazem com que nossa equipe tenha mais de  60% 

dos colaboradores  trabalhando o dia todo na escola.  

Para uma Escola comprometida e correta, a folha de pagamento é o item mais alto dentro de sua planilha de 

custos, para a Literal, que mantém grande parte da equipe contratada trabalhando em período integral ela 

ultrapassa o convencional. Não vemos isso com pesar, é um motivo de orgulho, saber que em função do nosso 

propósito de trabalho, na qual a valorização das pessoas é fundamental, nós somos escolhidos pelas Famílias Literal.  



Portanto nos próximos dias, como é a habitual organização do departamento financeiro, VIA E-MAIL, os 

responsáveis receberão os boletos para pagamento de mensalidade referente ao mês de Abril/2020. 

Como decisão de auxilio coletivo, a escola retirou dos boletos todos os serviços opcionais previamente 

contratados, são eles: transporte escolar, lanche mensal, atividades extracurriculares pagas ex: ballet, judô, futsal, 

etc. Estes serviços só voltarão a ser vinculados ao boleto quando a Escola reabrir. 

No boleto apenas constará o valor da sua mensalidade de integral ou meio período, (lembrando que a sua 

mensalidade é uma anuidade dividida em parcelas mensais) serviço que como explicado acima será reposto e 

desempenhado por nós, independente da data, cumprindo os 200 dias letivos da sua anuidade contratada, logo se 

este período de suspensão será compensado/reposto nas férias e no recesso escolar, nada muda com as 

mensalidades. Os valores continuam os mesmos. 

Nosso departamento financeiro está atendendo normalmente via clip, telefone e whats´App 98436-0103 
(Vania),   fiquem a vontade para conversar e  esclarecer dúvidas relacionadas ao setor. 

 
Estamos esperançosos de que esse momento logo vai passar para podermos retomar nossas atividades 

normalmente, mas precisamos nos manter unidos com um único propósito: o bem estar de todos, com certeza 
sairemos mais fortalecidos e preparados para os desafios que a vida nos impõe. 

 
 
Atenciosamente, 
 

  . 

 

Profª Lucilene Grego Recalde                                   Profª Lorena Recalde                                        Vania da Silva 

             Direção Geral.                                                  Direção Pedagógica.                               Departamento Financeiro. 

 

 


