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COMUNICADO – 11
- Covid-19 -

Caras Famílias
Estamos de volta com mais um comunicado oficial, informando que continuamos a monitorar o custeio de
nossa escola, nesses meses de agosto e setembro, após o retorno das férias e continuidade com as aulas
remotas, o incremento de novos custos, especialmente com a plataforma de ensino remoto, avanços
tecnológicos e consultoria especializada, para dar o que temos de melhor no processo de ensino
aprendizagem aos nossos alunos.
Estamos nos preparando para o retorno semipresencial em 07/10/2020, momento em que nossa escola
assume mais um desafio de manter as aulas presenciais e as aulas remotas, permitindo que tanto os alunos
presentes na escola quanto os alunos em casa possam ter seus conteúdos preservados, garantindo e
ampliando a qualidade dos serviços prestados. Esse formato atende uma demanda personalizada do ensino,
considerando as escolhas peculiares que cada família nesse momento da Pandemia.
Para que a volta presencial tenha a maior segurança sanitária a todos que estarão envolvidos nesses dias,
além de todo investimento já feito para os cuidados com a atenção aos protocolos da pandemia, também
estamos aumentando mais investimentos nas ações de higienização e sanitização dos ambientes escolares,
tudo isso para dar a máxima segurança a todos.
Consideramos que todos os esforços e investimentos estruturais e pedagógicos realizados deve fortalecer a
confiança e parceria firmada entre Família e Escola, mantivemos a continuidade do desconto de 11,5% para
o vencimento de 10/10/2020.
Certos de que estamos mantendo nosso melhor relacionamento com todos vocês, agradecemos.
Santa Bárbara d’Oeste, 10 de setembro de 2020
Atenciosamente
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA DA FUNDAÇÃO ROMI
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