Brasília, 13 de abril de 2020.
Prezadas famílias,
Desde o início da crise ocasionada pela pandemia do COVID-19, temos mantido
recorrentes comunicações com vocês. Ressaltamos que todos os nossos profissionais não têm
medido esforços para garantir a segurança dos nossos alunos, colaboradores e familiares. E,
somando-se a isso, temos nos organizando de modo pedagogicamente responsável para
garantir a oferta dos serviços educacionais com a qualidade pela qual sempre fomos
reconhecidos.
Temos a certeza de que o êxito da superação deste momento dependerá principalmente
da nossa capacidade colaborativa de compreensão mútua e principalmente do fortalecimento
da parceria entre escola e família.
Estamos acompanhando as orientações dos órgãos de saúde e de educação para o
presente momento, e a experiência até aqui demonstra que as medidas para o combate à
pandemia serão ajustadas a cada período de tempo. Isso nos faz estarmos cada vez mais
preparados para dar continuidade à vida escolar de nossos alunos por meio das atividades
digitais.
Assim, pedimos a compreensão de todos e comunicamos que não poderemos conceder
qualquer alteração na forma de pagamento ou descontos em mensalidades do curso regular.
Listamos abaixo as principais razões que fundamentam a nossa decisão.
•

•
•
•

Nossos professores e toda a equipe pedagógica não tiveram redução de horas dedicadas
às suas atividades, mas sim um direcionamento de seus esforços para a oferta digital
dos conteúdos, atividades e todo tipo de apoio aos alunos, com a devida
intencionalidade e qualidade pedagógica.
Investimos em tecnologias digitais e educacionais de qualidade, que possibilitam a
oferta digital para a experiência educacional do aluno.
Os principais custos relacionados à infraestrutura predial são fixos, tais como os
aluguéis.
Precisamos manter um suporte de horas dedicadas de profissionais altamente
qualificados para o enfrentamento eficaz desta crise, incluindo atividades de suporte
jurídico, saúde, de tecnologias digitais, dentre outros.

Manteremos sempre o canal aberto para ouvi-los, bem como a clareza e a transparência
nas informações sobre as próximas etapas que ainda virão, certos de que, juntos sairemos dessa
crise ainda mais fortes!
Agradecemos a confiança e a compreensão.
A Direção

