
                      COMUNIDADE ESCOLAR  

 

Prezados(as), 
 

Continuamos orando e torcendo para que todos estejam com saúde em suas casas! 
 

Situação complicada em que nos encontramos! 
Nossa preocupação primeiramente foi com a doença e em consequência veio a preocupação financeira que cada família 
está administrando de acordo com a sua realidade. 
 

Inconsequentemente é lançado na mídia uma NOTA TÉCNICA que menciona desconto em mensalidade, o que ficou muito 
ruim para escolas de pequeno porte. Mesmo que não tenha validade, por não ser uma lei! 
Como dito pelo próprio promotor, “são recomendações” em entrevista à uma emissora de televisão, para explicar a nota 
técnica.  
Foi uma atitude que não foi pensada em um contexto generalizado. 
Conforme dito acima, que cada família está lidando com sua situação financeira de acordo com sua realidade, cada escola 
também tem sua realidade financeira e está administrando da melhor forma para que não precise efetuar rescisões 
contratuais com seus funcionários.  
Hoje, a escola da sua criança pode não ter atingido a receita necessária para cumprir com todas as suas obrigações, 
entretanto, ela firmou o contrato com a sua família, e, independente de não ter atingido sua receita mínima, estava 
cumprindo seu contrato de prestadora de serviço, buscando sempre o melhor para as crianças. Infelizmente o serviço foi 
interrompido pela doença que nos ameaça, sendo obrigados ao isolamento, e mesmo assim, quase que de imediato, 
buscamos minimizar o impacto na educação das crianças , mesmo que a distância, 
mantendo a parte pedagógica ativa, para que quando os órgãos responsáveis autorizarem o retorno, teremos através 
desse estímulo a distância um facilitador no momento em que estiverem sendo trabalhadas as reposições das aulas, sendo 
que os alunos permaneceram em contato com seus professores, e de acordo com sua idade, sendo estimulados a 
permanecer com suas atividades como aluno, facilitando a adaptação no seu retorno. E assim que retornarmos com toda 
alegria de revê-los, teremos uma equipe unida como nunca, oferecendo o máximo de nós, para que façamos a melhor 
reposição possível. 
 

Entretanto, voltando a nota técnica emitida, as escolas que trabalham com atividades extra curriculares ou oferecem 
horário integral, que é o nosso horário recreativo, ou trabalha com almoco, lanches, estas sim estão reduzindo estes 
custos extras. Na nossa realidade, os pais que usufruem do nosso horário recreativo, caso não seja possível a reposição 
dos dias, será gerado para esse contrato, que não é pedagógico e sim extra curricular, um crédito sobre o período que a 
escola não conseguiu repor. 
Não podemos afirmar quando será esse retorno, pois não dependerá das instituições, mas sim dos órgãos responsáveis, 
Governo e SEE. Contudo, já foi emitido uma nota informando que iremos trabalhar com as 800 horas para as nossas 
reposições, só não temos como enviar o calendário de reposição sem termos a data de retorno. Podemos adiantar que 
os horários da escola provavelmente serão reajustados, gerando um trabalho maior pelos colaboradores da instituição. 
Foram descritos acima alguns casos que, no geral, estão acontecendo e que possivelmente irão acontecer.  
 

Conforme a nota técnica foi mencionado 29,03%, um desconto desse em uma mensalidade irá gerar um desequilíbrio 
insustentável na receita da escola, mesmo que por um curto período, levando em conta que, o custo somente do 
professor, sem contar os demais colaboradores, fica em quase 4 mil reais, considerado que a escola tem turmas com 20 
alunos, mas também tem turmas com 4 alunos. 
Não nos consideramos uma escola grande em espaço e nem em número de alunos. Nos empenhamos em ser uma escola 
aconchegante e que traga confiança às famílias. Fazemos o possível para que nossa prestação de serviço chegue em suas 
casas através de nossas crianças de forma satisfatória, para formação do mesmo. 
 

Esperamos que compreendam, pois já estamos temendo pelo futuro da escola, sabemos que haverá rescisões por 
desemprego de alguns responsáveis financeiros. 
Pedimos para que não procurem a escola por oportunidade, somente por real necessidade e seremos gratas se assim 
compreenderem, pois empregos estão correndo riscos.  
 

A escola está tratando os casos individualmente, avaliando as particularidades de cada família, entretanto, temos 
recebido mensagens desejando um desconto linear para todos; um desconto assim impossibilitaria a escola de cumprir 
seu contrato escolar. 
 

Dia 13/04/2020 a secretaria retomará os atendimentos através de agendamento telefônico. A família que necessita de 
uma negociação poderá ligar e agendar um horário com o administrativo/financeiro e expor sua situação, assim chegando 
a um acordo que seja bom e não comprometa o futuro da escola. 

Gestão IEMAB -  08/04/2020 




