
                                                
 

 

Belo Horizonte, 13 de abril de 2020 

 

A ASSOCIAÇÃO FEMININA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA, mantenedora 

do Colégio Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento sente-se sensibilizada com a atual conjuntura do país 

e em virtude de tal situação se solidariza com os responsáveis pelos nossos alunos que, neste momento, 

enfrentam dificuldades para manter a adimplência. Assim, não estamos medindo esforços para que todos 

nós superemos este momento de grande instabilidade. Para que possamos garantir a operação do Colégio e 

a manutenção de seus quadros docente e discente, optamos por tomar algumas medidas a fim de amenizar 

os inúmeros problemas pelos quais estamos passando. 

1- Atividades Domiciliares. Em meio ao contexto da pandemia, o Colégio Nossa Senhora do SS. 

Sacramento tem utilizado dos meios digitais disponíveis, para manter as atividades on-line para os alunos, 

através de videoaulas, atividades e correções. Estamos acompanhando diariamente as Salas e Aulas Virtuais 

e percebemos que muitos alunos têm acessado e estão realizando as atividades. Recebemos muitos elogios 

de pais e alunos pelo trabalho que o Colégio está fazendo. Sabemos da dificuldade em mudar da sala de 

aula presencial para a virtual, mas o mundo todo está fazendo adequações e buscando viver esse tempo de 

pandemia da melhor forma possível. Esse recurso aproxima o aluno da Escola através do contato com os 

professores e reduz os impactos que os mesmos já estão sofrendo como a ansiedade e depressão. 

2- Os professores estão mantendo o mesmo ritmo de trabalho, cumprindo a carga horária normal para buscar 

oferecer aos seus filhos um trabalho de qualidade. É claro, esse momento é desafiador para todos, mas eles 

têm buscado se reinventar para atender às necessidades desse momento. Assim como as Coordenações 

Pedagógicas e Direção estão trabalhando incansavelmente para dar suporte aos professores e acompanhar 

as dificuldades dos alunos e dos pais. 

3- Ao assinar o contrato de Prestação de Serviços Educacionais no Colégio Nossa Senhora do SS. 

Sacramento vocês compraram por um serviço que será prestado ao longo do ano, composto por 200h de 

educação. Esse serviço será prestado sem nenhum prejuízo ao aluno. Enquanto não fecharmos as 800h, não 

será encerrado o ano letivo de 2020. Faremos a reposição da carga horária que nos for estabelecida pelos 

Órgãos Educacionais Competentes.   

4- Mensalidades. Sabemos que muitos pais estão tendo redução salarial ou estão temporariamente sem 

trabalho. Nossa Escola não está alheia a essa situação. Cada caso será individualmente analisado e 

encaminhado a solução favorável para ambas as partes. Assim como os pais, a Escola também tem seus 

compromissos com folha de pagamento, encargos sociais entre outros e continuamos legalmente obrigados 

a manter todos os pagamentos em dia. Estamos fazendo o possível para mantermos nosso quadro de 



profissionais que hoje conta com 70 pessoas. Temos o compromisso com nossos Colaboradores e queremos 

mantê-los no trabalho. Mas para isso faz-se necessário que cada família possa cumprir com suas 

responsabilidades contratuais que é a quitação das mensalidades. Volto a lembrar que cada caso será 

analisado particularmente. Já estamos renegociando com os pais que fizeram contato com a Escola.  

Salientamos, portanto, que tais medidas representam o limite de nossas possibilidades em termos da 

sustentabilidade do Colégio, haja vista que o custo operacional da instituição não sofreu alteração, inclusive 

com aulas e atividades de acesso remoto, mantendo, portanto, todas as atividades oferecidas por esta 

Entidade. 

1.      Possibilidade de prorrogação do vencimento das parcelas de abril, maio e junho, vencíveis no 

15º dia útil, para pagamento até o último dia útil do respectivo mês do vencimento, sem a cobrança 

de encargos. 

2.     Possibilidade de parcelamento das mensalidades de abril, maio e junho, em duas vezes, sendo 

a primeira parcela no vencimento (estabelecer uma data) e a segunda no prazo de até 180 dias. 

3.      Suspensão da cobrança das mensalidades das atividades extracurriculares (natação, dança, 

balé, PES, Módulo do Ensino Médio) até o mês do reinício das atividades presenciais. 

5- Cancelamento matrícula. Alguns pais têm entrado em contato com a Escola solicitando o trancamento 

da matrícula para os alunos da Educação Infantil. Caso isso aconteça, queremos deixar claro que se tivermos 

redução de alunos, teremos que reduzir o quadro de funcionários e automaticamente essa turma deixará de 

existir para 2020. Os pais que não estão tendo tempo ou apresentam dificuldades para auxiliar seu filho nas 

tarefas, peço a gentileza de entrar em contato com a Coordenação Pedagógica para verificarem a melhor 

forma de atender suas necessidades.  

 Até o momento não há nenhuma clareza do fim dessa crise, nem de quanto tempo teremos as aulas 

presenciais suspensas. Mas queremos garantir a qualidade do processo pedagógico de nossos alunos assim 

como, nossa preocupação com cada família. É um momento difícil e muitas pessoas terão problemas 

seríssimos assim como muitas empresas. Portanto é o momento de nos unirmos, nos ajudarmos mutuamente 

para que todos possam sair bem dessa crise. Nosso Colégio tem pessoas competentes para ajudá-lo a 

resolver suas dificuldades. Precisamos continuar mantendo nossa parceria para que o Colégio Nossa 

Senhora do SS. Sacramento continue sua missão iniciada há 61 anos e que tão bem vem realizando na 

cidade de Pirapora e região. Sabemos que têm saído algumas críticas, conversas não verdadeiras com o 

nome do Colégio em grupos de WhatsApp, isso só enfraquece a parceria e não ajuda a construir a unidade. 

Além de expor a vida da pessoa que divulga comentários indevidos, expõe um trabalho tão eficaz e de 

qualidade que o Colégio vem realizando na vida de tantas famílias.  

Compreendemos que o momento de instabilidade financeira é para todos os setores: famílias, 

empresas, entidades educacionais, comércio. Mas o momento é de nos unirmos e pensarmos no coletivo. 

Certos de contarmos com a compreensão e parceira de todos vocês, contamos com a proteção de Deus e as 

bênçãos de Nossa Senhora do SS. Sacramento.  

Atenciosamente, 

Irmã Gildete Pereira Alves 

Presidente da AFBEA 


