
     

 

Piracicaba, 15 de maio de 2020. 

 

Prezados pais ou responsáveis, 

 

 Em função da manutenção da quarentena no estado de São Paulo declarada pelas autoridades, 

acreditamos ser o momento propício para tecermos um diálogo elucidativo entre família e escola. Sabemos 

que a atual situação está complicada para todos, afinal, a pandemia ocasionada pela COVID-19 desestabilizou 

nossas vidas, deixando-nos mais vulneráveis. Porém, nesse momento em que o mundo parou, em que muitas 

escolas estão, desde março, sem aulas, nós do Anglo Piracicaba não medimos esforços e nos reinventamos 

constantemente. Com aulas remotas, criamos imediatamente uma versão digital de nossa escola porque 

acreditamos que o ensino e a aprendizagem não podem parar e, felizmente, temos recursos para assegurar 

esse processo.  

Por meio de uma plataforma de alta qualidade, cujos custos extraordinários e imprevisíveis estão 

sendo suportados integralmente pela escola, estamos, com professores capacitados, ministrando diariamente 

aulas ao vivo e gravadas aos nossos alunos e disponibilizando as gravações para que possam (re)visitar todo o 

conteúdo trabalhado. Dessa forma, embora os meios sejam outros, estamos cumprindo o conteúdo 

programático e assegurando um ensino de qualidade.      

 Cumpre salientar que para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I estamos promovendo 

encontros diários ao vivo, com a professora da turma e com os professores das aulas diversificadas. Tais 

encontros são bem dinâmicos, pois mesclam atividades pedagógicas, brincadeiras, músicas, atividades 

socioemocionais, contação de histórias, e, acima de tudo, promovem o acolhimento e o contato direto com 

as professoras possibilitando aos alunos tirar dúvidas sobre as aulas. Na sequência dos encontros ao vivo os 

alunos têm vídeo-aulas com sugestão de horário proposta pela escola. Com as aulas gravadas há maior 

flexibilidade de acesso, o que facilita a rotina das famílias. 

 Para o Ensino Fundamental II, além das aulas ao vivo, estamos disponibilizando exercícios 

complementares, simulados, gabaritos comentados, plantões de dúvidas com os professores do colégio e 

também com os da plataforma digital Plurall.  

 No que diz respeito ao Ensino Médio, também por meio de aulas ao vivo e da plataforma Plurall, 

continuamos focados no Enem e nos vestibulares, já que objetivamos preparar os nossos alunos para o 

ingresso na universidade que desejam, e, até o momento, as datas das provas não foram alteradas.   

 



 

 É pertinente ressaltar que entregamos todo o material escolar com antecedência por meio de Drive-

Thru, obedecendo rigorosamente as regras de higiene preconizadas pela OMS. Além disso, para 

complementar os estudos em casa, fornecemos material extra aos alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, como, por exemplo, tinta e massinha, com o intuito de simular a rotina mais próxima possível 

da sala de aula presencial.  Disponibilizamos Plantões on-line para tirar dúvidas dos alunos, canais de 

atendimento e apoio aos pais (WhatsApp, e-mail, plataforma digital e aplicativo do colégio), técnicos em 

informática em todas as unidades para auxiliar as famílias quanto à utilização da plataforma digital, evitando ao 

máximo qualquer prejuízo pedagógico.  

 Vale elucidar que estamos mantendo integralmente todos os nossos colaboradores e que todos os 

professores, nossa matéria-prima, continuam à disposição dos alunos. Preparam seus materiais, gravam seus 

vídeos, ministram suas aulas ao vivo, sanam as dúvidas, corrigem atividades, enfim, por meio de estratégias 

diversificadas, estão cumprindo integralmente o conteúdo programático, de maneira significativa. Assim, a 

escola vem se adaptando para a manutenção integral dos serviços, buscando preservar o aprendizado dos 

alunos e a qualidade do ensino. 

 Quando houver permissão das autoridades para retomada das aulas presenciais, prosseguiremos sem 

interrupções até o final do ano letivo, pois todos os alunos e professores já terão gozado do período de férias. 

Elaboraremos um plano de reposição de aulas, caso seja necessária a retomada de alguns conteúdos após o 

término do distanciamento social. Evidentemente, serão realizadas avaliações dos conteúdos programáticos 

e, caso haja necessidade, serão oferecidas aulas complementares.  

Posto isso, com base na boa-fé, no equilíbrio da relação entre as partes e na lealdade, analisando 

todos os custos extras suportados pela instituição para manutenção da qualidade de ensino e o excessivo 

aumento da inadimplência no pagamento das mensalidades, de forma razoável, proporcional, equânime e 

isonômica, elaboramos uma tabela de descontos que serão concedidos por mera liberalidade, no mês de 

junho ou enquanto as aulas estiverem suspensas por conta da pandemia, contando com a colaboração e 

empenho dos senhores para que paguem em dia as mensalidades, o que é vital para que a instituição possa 

suportar os ônus financeiros que permitem manter, conservar e prover o ensino de qualidade que está sendo 

disponibilizado a todos, o que ficará seriamente comprometido, caso, mesmo com a concessão desses 

descontos, perdure a excessiva inadimplência. 

  

Cursos Descontos na mensalidade 

Integral (a partir de maio) Isenção da cobrança 

Infantil I e II (no mês de junho) Isenção da cobrança 

Infantil III e IV Redução no valor de R$ 80,00 



Ensino Fundamental I e II Redução no valor de R$ 100,00 

Ensino Médio  Redução no valor de R$ 120,00 

*em nenhum dos cursos, desde o Infantil I, haverá isenção do material didático, que será entregue na data prevista. 

             

            Pedimos, por favor, que substituam o boleto de junho entregue no início do ano letivo por um novo 

boleto. Para isso, será necessário acessar o aplicativo ou site do colégio. A escola fará a emissão desses boletos 

atualizados até o final do dia 31 de maio.   

Estamos trabalhando sem medir esforços para superarmos essa crise juntos. Reafirmamos a parceria 

e agradecemos a confiança. Estejam certos de que o Anglo Piracicaba tem a responsabilidade de prover a 

educação de centenas de alunos e, por isso mesmo, não poderá ter a qualidade de seus serviços afetada, 

pois, ciente de suas responsabilidades, não irá deixar desamparados seus alunos e colaboradores. 

Sem dúvidas, sairemos dessa experiência turbulenta mais fortalecidos. Em observância da boa-fé, da 

confiança, da colaboração e transparência nas relações contratuais, conta essa instituição com a compreensão 

de todos. 

 

Atenciosamente, 

Direção 


