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- Covid-19 Caras Famílias
Preocupados com a integridade da saúde de nossos alunos, professores e colaboradores, também não
esquecemos da integridade financeira daquelas famílias que estão sendo impactadas pelo isolamento social
da quarentena decretada pelas autoridades sanitárias. Sabemos que várias de nossas famílias estão com
suas rendas prejudicadas neste momento, e isso também tem nos preocupado.
Cientes que o mais fácil e cômodo seria dar férias coletivas a todos os colaboradores, fechar a escola e
retornar daqui a 30 dias, na esperança de que nesse intervalo de tempo tudo já tivesse sido resolvido,
optamos por continuar as atividades educacionais por meio do ensino a distância durante esse período,
primeiro porque a quarentena deve perdurar por período superior a um mês, segundo porque entendemos
importante, para todos os envolvidos – alunos, professores e escola -, manter as atividades de ensino, para
não comprometer o ano letivo.
A partir de 23/03, todo o corpo docente passou a trabalhar intensamente, mesmo que em casa, para que o
conteúdo didático, agora disponibilizado a distância, mantenha o processo de aprendizagem ativo, permitindo
aos alunos as condições de estudos conectadas com a escola e seus professores, ambiente favorável para
não quebrar os vínculos escolares, aluno-professor-colegas.
Importante registrar que nossa estrutura continua totalmente operacional durante o período de quarentena.
Aqueles funcionários que não possuem uma função indispensável nesse momento, estão de férias
antecipadas ou em banco de horas, e os trabalhos essenciais de segurança, manutenção e administração
estão normais, e, por conta de tudo isso, o fato dos alunos não estarem na escola não reduz as despesas no
seu dia a dia, embora, aparentemente, possa existir uma percepção de que, por não termos aulas
presenciais, o custeio da escola seria reduzido ou mesmo deixaria de existir. Outro aspecto importante a ser
considerado é que numa escola, e em especial no nosso caso, o maior gasto está na manutenção do seu
quadro de pessoal, onde o custeio com a equipe de colaboradores e estagiários representa mais de 80% do
seu orçamento, e agora neste momento de educação a distância temos custos adicionais com a
operacionalização do sistema do Moodle em maior escala, o que exigiu nova hospedagem de servidores e a
contratação de consultoria especializada para atender a demanda integral pelo sistema.
Apesar disso, em nome do relacionamento leal e equilibrado que sempre mantivemos e desejamos manter
com as famílias de nossos alunos, informamos que será disponibilizado exclusivamente para as famílias que
estejam enfrentando dificuldades financeiras por força da pandemia e da quarentena, um plano financeiro
para parcelamento das 3 próximas mensalidades, de maneira a ajudar a equacionar a falta de renda nesse
período.
Para as famílias que estejam nessa situação e optarem por essa forma de parcelamento, as mensalidades
com vencimentos em 10/05, 10/06 e 10/07 serão quitadas da seguinte forma: (i) 50% será pago na data de
vencimento das mensalidades e (ii) o saldo de 50% será pago em cinco vezes, sem juros, juntamente com
as mensalidades regulares dos meses de agosto a dezembro de 2020.
Os interessados em aderir a esse plano de parcelamento deverão fazer contato com o Financeiro, Secretaria
ou Coordenações via ClassApp, que irão instruir sobre o formulário de requerimento do benefício.
Os pedidos deverão ser enviados até o final do mês de abril para que possam ser processadas as alterações
nos boletos seguintes. Pedidos após esse prazo serão atendidos parcialmente.
Esperamos que esse parcelamento do valor das mensalidades, ora anunciado, seja um alento às famílias e
permita ajudar a passar por esse difícil período que todos estamos atravessando.
Atenciosamente
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA DA FUNDAÇÃO ROMI
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