Centro Educacional Teresa Cristina
Circular 013/2020
São Gonçalo,01 de Junho de 2020.
Prezados Pais e Responsáveis,
A escola continua presente com vocês nos meios digitais, através de nossas redes sociais e
oferecendo o apoio pedagógico efetivo aos alunos através das atividades domiciliares disponibilizadas em
nosso site semanalmente, através também da Plataforma Moderna Compartilha, juntamente com o Google
for Education (Meet) para as aulas online no ensino fundamental e bem como, no Grupo de estudos e apoio
pedagógico no Whatsapp criado para cada turma de toda escola, possibilitando assim, o compartilhamento
de experiências e o contato direto com os professores que estão dando suporte, mantendo sempre o vínculo
ALUNO-PROFESSOR e auxiliando nas dúvidas pedagógicas que surgem.
Continuamos nos esforçando, diariamente, no sentido de encontrarmos alternativas, com o objetivo
de minimizarmos os efeitos que esta PANDEMIA nos tem causado, respeitando os compromissos assumidos
com os nossos alunos, pais, responsáveis, professores e demais colaboradores. Enfim, compromissos
firmados com toda a comunidade escolar.
Neste sentindo, resolvemos manter a aplicação, neste momento, em caráter de excepcionalidade, para
a cota da anuidade escolar referente à competência Junho de 2020, percentual de 15% (quinze por cento) de
desconto para os pagamentos realizados, impreterivelmente, até a data de vencimento pactuada e desde que
as demais cotas e obrigações estejam em dia. Após a data de vencimento do carnê, o desconto acima
mencionado não será aplicado.
Solicitamos que, caso tenham dúvidas, entrem em contato com a secretaria da escola para
confirmação dos valores que serão pagos referente à cota da anuidade escolar de Junho/2020, com a
manutenção da aplicação das medidas adotadas.
Portanto continuem atentos as novas orientações que serão veiculadas nos canais diretos oficiais de
comunicação da escola: site, redes sociais e e-mail.
Se for possível, fique em casa! Vamos nos proteger!
Seguem abaixo, as informações em relação às contas bancárias da nossa Escola, para realização do
pagamento da cota competência Junho/2020 que poderá ser efetuado através de depósito bancário
identificado ou de transferência bancária.

Atenciosamente,
CETC.

