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INFORMATIVO COLÉGIO FUMESC
Prezados Pais,
Conforme conhecimento de todos, apesar da crise decorrente do agente Coronavírus
(COVID-19), o Colégio FUMESC continua mantendo suas atividades pedagógicas durante o
período da pandemia.
- As atividades vêm sendo realizadas nos termos do autorizado pelo MEC e Conselho
Estadual de Educação;
- O Colégio FUMESC entende que a continuidade das atividades pedagógicas é
importante para garantir aos nossos alunos o cumprimento de todo o conteúdo pedagógico;
- No caso específico da Educação Infantil, as atividades desenvolvidas por meio
remoto, acabam não contemplando todas as áreas de acompanhamento que seriam
desenvolvidas na forma presencial, uma vez que os alunos dependem fisicamente de seus
professores e monitores;
- O Colégio FUMESC mantém política de concessão de descontos altíssimos,
firmada com diversos órgãos e instituições, o que não nos permite criar novos descontos, em
todos os ciclos, atitude que inviabilizaria a sobrevivência de nosso colégio;
- Considerando o exposto acima, o Colégio FUMESC resolve conceder desconto de
50% (cinqüenta por cento), mais 15% (quinze por cento) de pontualidade, sobre o valor bruto
das mensalidades, para os alunos da Educação Infantil, valores com vencimento a partir do
mês de maio de 2020, desconto válido enquanto não iniciar as aulas presenciais e não
cumulativo com outros descontos;
- Os alunos que já possuem descontos superiores a 50% (cinqüenta por cento), não
serão contemplados com os descontos mencionados no item anterior;
Por fim, o Colégio FUMESC informa que, no período da crise do COVID-19, os
custos com energia elétrica, água e materiais de limpeza são inferiores aos criados, pela
necessidade de alterar toda a dinâmica operacional do ensino presencial para o ensino por
acesso remoto, com investimentos tecnológicos necessários para a continuidade da prestação
dos serviços educacionais, mediante a transmissão das aulas em tempo real, de forma remota,
bem como a obrigatoriedade do pagamento dos professores, funcionários e fornecedores.
Certos da compreensão de todos, entendemos que JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES!
Machado, 15 de Abril de 2020.

_______________________
Euler Sobral
Gerência

