
 
 

CIRCULAR 001/2020-COVID-19 

 

Parnaíba, PI, 04 de maio de 2020 

           A Escola Crescer é uma escola focada na Pedagogia Afetiva. Tem como Missão Promover 

Educação de qualidade visando o desenvolvimento integral do ser humano. Nossos valores estão 

pautados no estreito relacionamento com o aluno e sua família visando uma parceria que é 

fundamental para o Crescimento de nossos alunos enquanto cidadãos éticos, críticos e 

principalmente comprometidos com os laços de tradição e afeto. 

       No dia 17 de março de 2020, devido à pandemia do Covid-19, por decreto do Governador do 

Estado foram suspensas as aulas presenciais nas escolas. Imediatamente foram enviadas atividades 

pedagógicas para dar continuidade ao primeiro bimestre, de acordo com o planejamento anual. 

        A partir do 13 de abril deu-se início às aulas remotas, buscando meios tecnológicos que 

atendessem ao envio do conteúdo pedagógico obrigatório de cada série. Para isso os alunos recebem 

diariamente de 2 a 6 videoaulas, conforme o segmento, para que mantenham o vínculo estudantil e 

o aprendizado necessário. Além dessas videoaulas são utilizado aulas em ambiente virtual no 

aplicativo Zoom, onde acontece a integração, virtual, entre alunos/colegas/professores. Para que 

esses instrumentos pedagógicos de ensino/aprendizado cheguem ao nosso aluno, foi preciso que a 

escola investisse em tecnologias e estúdio de gravação, além da capacitação e superação de nossa 

equipe pedagógica que de um dia para o outro precisou se adaptar e se reinventar na maneira de 

ensinar, agora de forma remota. Informamos que ao retornarmos presencialmente todos os 

conteúdos enviados neste período serão revisados.  

       Sem a comunidade escolar presente fisicamente nas dependências da escola, houve uma 

economia de água, luz e alguns materiais de limpeza e manutenção, o que acarretou em uma 

economia de 11%. Em contrapartida, a inadimplência, que antes girava em torno de 10%, subiu para 

31%, somando-se a isto os investimentos em tecnologia. 

       Apesar do exposto acima, somos uma empresa parceira e entendemos a grave crise sanitária e 

econômica que ora se estabeleceu em nossas vidas. Conscientes disto a escola implantará uma 

tabela escalonada de descontos provisórios, nas mensalidades a partir de 20 maio até o retorno 

das aulas presenciais. Esses descontos são de acordo com o orçamento previsto para que a escola 

se mantenham no mínimo necessário para sobrevivermos a esta crise.  



 
     Os descontos foram calculados em cima do valor integral da mensalidade, não sendo cumulativo 

para quem já tem descontos superiores ao que estamos promovendo, como bolsas sociais, funcionais 

e outros acordos. 

Séries Percentual de 

desconto 

Maternalzinho 35% 

Maternal e Jardim III 30% 

Jardim IV e V 25% 

1º e 2º Anos 20% 

3º, 4º e 5º Anos 15% 

6ºao 9º 10% 

Ensino Médio  5% 

 

         Na certeza de que somos parceiros e que contamos com o apoio e a compreensão de todos, nos 

colocamos à disposição para casos que não se enquadram nesta tabela. O importante é que 

estejamos unidos para que juntos superemos esse momento ímpar que a humanidade está vivendo. 

 Os boletos com desconto em razão da pandemia estarão em nosso site 

(www.escolacrescerparnaiba.com.br), na área do aluno, no mesmo lugar em que tradicionalmente 

os boletos são retirados mês a mês, logo abaixo do boleto mensal, sinalizado com a palavra COVID. 

Tais boletos estarão disponíveis até o final desta semana, uma vez que estamos fazendo os trâmites 

necessários juntamente com o banco para mudança de valores. 

 Para aqueles que já possuem desconto em razão de bolsas sociais ou outros motivos, os 

boletos já encontram-se disponíveis em nosso site para pagamento.   

 

Abraços fraternos, 

Direção 

 

OBS: Para quem já pagou o boleto do dia 05 de maio, ao encerrar o período, terá um mês 

subsequente de desconto conforme a tabela acima. 


