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 Cruz Alta, 30 de abril de 2020. 
 

 Comunicado aos pais ou responsáveis 
 

 A pandemia gerada pelo Covid-19 criou situações nunca antes 

enfrentadas pela sociedade, exigindo medidas drásticas do Poder Público que 

impactaram na vida de todos, dentre elas, o isolamento social e a suspensão 

das aulas presenciais. 

 Sensível às preocupações das famílias, o Colégio mantém constante 

vigilância sobre as medidas em vigor. Assim, estuda, constantemente, com a 

equipe pedagógica, formas de se adaptar a nova realidade e evitar prejuízos 

aos alunos. Para isso, está desenvolvendo de modo remoto os objetos de 

conhecimento previstos para esse trimestre e orientando atividades 

domiciliares para auxiliar o aprendizado. 

 Deve-se ainda observar que, neste período de suspensão das aulas 

presenciais, não houve suspensão das atividades escolares. Pelo contrário, 

houve necessidade de o colégio e de seus professores e demais colaboradores 

reformularem o tipo de entrega da prestação de serviços. Isso exigiu mais 

dedicação, criatividade e talento para substituir as já programadas atividades 

presenciais por atividades virtuais, além de investimento em aplicativos, 

plataformas digitais variadas, entre outros.  

 Uma questão ventilada com frequência pelas famílias é a redução do 

valor das mensalidades escolares. Tal situação exige sensibilidade do Colégio 

para com os pais que realmente se encontram ou vierem a se encontrar em 

grande dificuldade financeira. Acredita-se que o melhor caminho é uma 

negociação individualizada, comprovando perda financeira sem que haja 

demasiado prejuízo para ambos os lados. O Colégio pretende manter diálogo 

aberto com os pais e responsáveis que necessitarem negociar pagamentos, 

obter dilação de prazo para pagamento, conseguir descontos, entre outros. 

 Seguimos em frente, cuidando da vida, tendo profunda confiança no 

Deus Bom e Providente, que cuida de todos nós.  

 Sendo o que tínhamos para o momento, seguimos remotamente a 

disposição para dialogar e sanar eventuais dúvidas que surgirem. 

 Atenciosamente,  

A Direção 

 
 


