
 

COMUNICADO IMPORTANTE 
“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento”  

Provérbios 3:5 
 

Mogi das Cruzes, 12 de maio de 2020. 
             Comunicado 09/2020 
 
 

Queridos pais e responsáveis, 

 

Nosso desejo é que este comunicado chegue até você e sua família e que todos estejam desfrutando de boa saúde. O momento 

pelo qual passamos é único e todos nós, estamos nos adaptando e aprendendo a cada dia. A exemplo do que acontece no mundo todo, 

nosso sistema educacional sofreu alterações e é nosso dever, criar um ambiente que propicie o cumprimento das 800 horas aulas de 

acordo com a deliberação 177/2020 do Conselho Estadual de Educação. 

 

Buscando minimizar todas as possíveis perdas, nossa escola investiu numa Plataforma Educacional para que pudéssemos nos 

aproximar o máximo possível dos nossos alunos; além disso, foram adquiridos recursos tecnológicos bem como licenças do aplicativo 

“Zoom” para todas as turmas de nosso colégio. Tais ferramentas irão auxiliar na gravação e transmissão ao vivo das aulas e facilitarão o 

trabalho dos professores com postagens e correções de exercícios; além de possibilitar a interação dos professores com os alunos. 

 

Neste momento, uma das nossas maiores preocupações se dá em relação aos aspectos financeiros. Nosso desejo é manter 

nossos compromissos firmados anteriormente com prestadores de serviços e produtos. Possuímos compromissos relativos a alguns dos 

investimentos realizados em nossa escola nos últimos meses, além é claro, de honrar com o pagamento dos presentes como o kit de 

Páscoa e dia das mães, que serão entregues nos próximos dias. Houve também investimentos em relação ao protocolo de segurança; 

máscaras para professores e alunos, aparelhos infravermelhos para aferição de temperatura e álcool em gel, já foram adquiridos e serão 

usados a partir do primeiro dia de retorno das atividades presenciais. 

 

Também cuidamos para que os nossos Professores e funcionários, nesse momento tão crítico, sejam mantidos sem a 

necessidade de demissões. Trabalhamos com índices baixos de rendimento, isso para que possamos atender a maior quantidade possível 

de famílias, sendo que o maior investimento da escola está em seus profissionais. Manter esta realidade só será possível mediante o 

recebimento de nossas receitas financeiras. 

 

Sabemos que esta pandemia afetou as famílias de nossos alunos e algumas destas já enfrentam também dificuldades financeiras. 

Entendemos que a realidade entre as famílias difere e por isso, nos dispomos ao atendimento individualizado; estaremos estudando e 

avaliando cada caso de acordo com a real necessidade e agendando uma reunião para conversamos. Salientamos que tal postura está 

em concordância com a nota técnica n 26/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 

em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor e da Coordenação Geral de Estudos e monitoramento de Mercado, publicada no 

dia 08/05 do corrente ano. Ressaltamos ainda que nossa escola pertence a categoria de Escolas Filantrópicas, de maneira que desde o 

início deste ano, já atendemos muitas famílias com bolsas de estudo e descontos financeiros; e mesmo após o encerramento desta 

pandemia, nosso desejo é que essas famílias continuem a ser atendidas com esses mesmos benefícios. 

 

Obrigado pela sua compreensão. Estamos certos de que em breve ultrapassaremos este momento difícil. Saiba que você e sua família 

são lembrados em nossas orações! 

Sempre juntos! 

EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

Muito além do ensino. 


