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Estimados familiares, alunos e professores.
Queremos parabenizar todos pelo comprometimento no enfrentamento dessa situação atípica
pela qual passamos. Na medida do possível, tentamos agir de forma rápida e eficaz, pois
assim como vocês, não esperávamos por isso.
Planos foram interrompidos. Sabemos, no entanto, que diante de um cenário de tamanha
incerteza, algumas dúvidas necessitam de um posicionamento. Não temos todas as respostas
desejadas, uma vez que essa situação é muito maior do que nós, dependemos de leis,
diretrizes do Governo e da Secretaria de Educação, mas vamos esclarecer alguns pontos
para ajudá-los a entender melhor a situação.
AS AULAS CONTINUAM SUSPENSAS?

Sim. Conforme a Nota de Esclarecimento do Conselho Estadual de Educação do Paraná, do
dia 27 de março de 2020, as aulas continuam suspensas.
QUANDO AS AULAS VOLTARÃO AO NORMAL?

Ainda não temos previsão. Continuaremos atentos as definições das autoridades e
manteremos todos informados através do site www.escolabandeirantes.com.br e das nossas
redes sociais: Instagram e Facebook.
POR QUE ESTAMOS RECEBENDO ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS EM CASA?

Nossos professores e coordenadores estão atentos às dificuldades de algumas famílias que
continuam trabalhando, seja fora ou em home office, sendo que as crianças precisam ficar em
casa.
As atividades encaminhadas visam preservar a saúde física e mental dos alunos. Estamos
em recesso escolar emergencial e, conforme combinado, as atividades continuam sendo
preparadas para todas as turmas e postadas em nosso site semanalmente.
Manter a rotina de estudos é um cuidado com o aluno. Vai muito além de valer nota ou não. O
isolamento pode ser uma forma de repensar nossas relações familiares e também de
enfrentar as presentes dificuldades. Estamos vivendo um momento singular jamais
experimentado e é justamente agora que precisamos ter união, fé, compartilhar informações e
agir coletivamente.
ESSES DIAS DE PAUSA SERÃO REPOSTOS?

Sim. A Escola Bandeirantes cumprirá com a determinação legal de carga horária e número de
dias letivos.
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TEREMOS FÉRIAS EM JULHO?

O Decreto Estadual nº 4.258 possibilita a antecipação do recesso escolar de julho de 2020.
Assim sendo, provavelmente teremos impactos no recesso de julho, número de sábados
letivos e data de término do ano acadêmico. Lembre-se que estamos todos sendo afetados
por essas mudanças de planos e, portanto, pensaremos com muito carinho a melhor forma de
conduzir todas essas situações para que o contrato firmado seja cumprido, a educação seja
entregue e os alunos, familiares e equipe, sejam satisfatoriamente atendidos. Tão logo haja
uma definição legal, informaremos a revisão do Calendário Acadêmico.
E COMO FICAM OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES?

Sabemos que o afastamento social imposto pelas autoridades públicas está acarretando uma
delicada situação econômica para a sociedade em geral. Nós também estamos sendo
atingidos. Visando manter a escola viva e impedir que nossos funcionários sintam ainda mais
o impacto da crise, pedimos a solidariedade dos srs. responsáveis para que mantenham o
pagamento das mensalidades, a fim de que possamos cumprir com nossas obrigações em
dia.
Justificamos que o contrato de ensino será cumprido e todas as aulas serão repostas
oportunamente, inclusive com a possibilidade de diminuição das férias escolares, em
cumprimento ao calendário estipulado pela Secretaria de Educação (SEED). Tenham certeza
que honraremos o compromisso de prestar o serviço anual de ensino acordado no contrato
de prestação de serviço educacional.
Estamos empenhados em apoiar as famílias neste momento difícil e estudando alternativas
cabíveis.
Em caso de dúvidas ou demandas de caráter administrativo, estamos atendendo pelo e-mail:
contato@escolabandeirantes.com.br.

Gratos pela compreensão, a Direção

