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PASSO FUNDO, 06 DE MAIO DE 2020.

Prezada família IMD
A excepcionalidade de vivermos uma pandemia mundial, neste ano de 2020, com a
presença do COVID-19, nos trouxe a necessidade de adaptações em todos os setores: familiar,
profissional e educacional. Uma situação inusitada, sem precedentes e não planejada por
nenhum de nós. As habilidades de adaptação, ressignificação e equilíbrio têm sido requeridas
diariamente para nós profissionais de educação e para vocês pais.
Por força de preservação de um bem maior, a vida e a saúde, necessitamos nos afastar
presencialmente. E, a escola tornou-se remota. De acordo com as orientações do Conselho
Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação do RS, passamos a orientar as
Atividades Programadas enviadas a todos os níveis de ensino. Neste processo, nossos
professores e a rede de apoio da escola tem se reinventado para dar conta de um mundo
digital antes não tão explorado, com recursos visuais e de áudio a serviço de um planejamento
educacional que, para ter efeito e eficácia dependeu, mais uma vez, da parceria família-escola.
Somos gratos por este entendimento e reorganização de hábitos e rotinas feitos pelos pais e
estudantes. A educação se reinventando para que nossos estudantes permaneçam saudáveis e
com fé num outro amanhã. Algumas regras e legislações ainda estão em construção e
aguardamos o encaminhamento para as escolas, no que se refere à forma de como
reorganizaremos o Calendário Escolar. Porém, entendemos que teremos impactos financeiros,
custos extras para dar conta da demanda desta nova proposta de horas letivas. Principalmente
com custos de pessoal. A qualidade educacional sempre nos norteou e assim permaneceremos.
Diante desse cenário temos que lembrar que contamos com o pagamento das mensalidades
para oferecermos um trabalho de qualidade.
Além desse impacto emocional e de hábitos educacionais estamos sob pressão
financeira. Muitas famílias sendo atingidas pela retração do mercado e imposição de
isolamento social. Na escola, se estamos, nesse momento, com menor consumo de energia
elétrica, de água e material de limpeza, necessitamos investir em formação e suporte técnico
para a equipe de professores poderem atuar de uma forma mais eficiente. Esta redução de
custos na escola não representa nem 5% do orçamento mensal. Contudo, sensível ao contexto
social, a Mantenedora Redentorista, autorizou a concessão de 10% de desconto nas
mensalidades dos meses de junho e julho, de Educação Infantil Grupo 4 e 5 até o Ensino
Médio, para os que estiverem em dia com a tesouraria da escola até o dia 20 de maio, como
forma de atenuar o impacto financeiro e a não presencialidade dos estudantes na escola nos
meses de abril e maio. Os Grupos 2 e 3, de Educação Infantil, já tiveram redução de
mensalidade no mês maio, na ordem de 15% e assim o será no mês de junho.
Importante pontuar que algumas famílias, talvez, terão necessidade de renegociar seus
contratos educacionais por estarem em situações bastante delicadas. A estas solicitamos que
liguem para a tesouraria da escola, 3314 1888, que serão encaminhados para um atendimento
diferenciado com as devidas comprovações que se fizerem necessárias.

Assim que pudermos retornar com segurança, daremos conhecimento da reorganização
do Calendário Escolar 2020, de acordo com as normatizações pertinentes. Por ora, vamos nos
encontrando virtualmente e com as bênçãos de Santo Afonso, desejamos que encontrem
caminhos para que todos tenham vida em abundância. Deus os abençoe em suas famílias.

Atenciosamente
Congregação Missionária Redentorista - Província de Porto Alegre
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