
 

 

 

 

 

 

 

Itatiba, 11 de Maio de 2020. 

 

Senhores Pais/Responsáveis, 

 

O Colégio Objetivo/Unidade Itatiba vem através desse documento comunicar a todos os Pais/Responsáveis 

que tem se esforçado muito para minimizar os efeitos sócios econômicos causado pelo Coronavirus ( Covid-19 ), 

sabendo que, todos estamos sendo prejudicados tanto em nossas  vida pessoal e  profissional como nos negócios, 

adotamos as melhoras práticas em soluções acadêmicas. Transparência e diálogo são as formas que encontramos 

nesse momento para auxiliá-los. 

Coordenadores, Professores e colaboradores estão todos mobilizados em dar o melhor suporte a você e seus filhos 

afim de que possamos manter a regularidade do ano letivo. A substituição de aulas presenciais por conteúdos /aulas 

remotas em meios digitais e Tecnologias de Informação e Comunicação, através de uso da plataforma da Rede do 

Colégio Objetivo ( App ) e também do Google for Education, sendo essas as melhores alternativas nesse momento                    

( amparada pelas Portarias 343 e 345/2020 do Ministério da Educação ).  

Desde o dia 16 de Março suspendemos os pagamentos das atividades extracurriculares ( Projeto Lanche, Período 

Integral e Escolinhas de Esportes ), isso independentemente dos Profissionais não serem dispensados. 

Nosso quadro de coordenadores, docentes e colaboradores permanece o mesmo e os compromissos e obrigações 

financeiras apenas foram prorrogados para o 2º. Semestre de 2020. 

Destacamos, também que, todas nossas ações estão garantidas nos termos do nosso contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, atendendo às exigências das boas relações de consumo preconizadas pelo Código de Defesa do 

Consumidor e PROCON.  Baseado nessa relação, informamos que, estamos atendendo a Norma Técnica no. 14/2020 

do PROCON de São Paulo, na qual mensalidades devem continuar a ser pagas. Porém, atendendo a Norma Técnica e 

verificando as melhores condições possíveis que não comprometa as atividades operacionais em geral do Colégio, 

entendemos ser viável a aplicação de um desconto nos valores das mensalidades, para os meses Junho e Julho dos 

cursos, abaixo, sendo assim promovido: 

- Educação Infantil ( Maternal I e II e Infantil 1 ) – desconto de 50% nas mensalidades; 

- Educação Infantil ( Infantil 2 e 3  ) – desconto de 10% nas mensalidades; 

- Ensino Fundamental I e II ( 1º ao 9º Ano ) - desconto de 10% nas mensalidades; 

- Ensino Médio ( 1º ao 3º Ano ) - desconto de 10% nas mensalidades. 



Informamos também que, diante da situação excepcional, buscamos alternativas para avaliar a flexibilização das 

formas de pagamentos das mensalidades dos meses de Maio e Junho, podendo ser subdividos nas parcelas 

subsequentes, caso seja necessário. 

Os interessados nesse processo devem solicitar através do e-mail: objetivoitatiba@terra.com.br, o qual estará sendo 

encaminhado ao Departamento Financeiro para ser avaliado. 

Gostaríamos de salientar que estamos empenhados em minimizar as consequências, inclusive financeiras, a todos.  

Por outro lado, contamos com sua compreensão em entender que estão mantidas todas as operações administrativas 

e acadêmicas, bem como todos os compromissos para garantir a regularidade do ano letivo e a qualidade de nossas 

aulas através dos conteúdos programáticos. 

Sabemos que tudo isso vai passar, com muito empenho e sabedoria, juntos iremos superar esse momento. 

Obrigado a todos, por fazer de seus lares a continuidade de nosso Colégio,  por agregar a seus filhos valores como: 

educação, ética e responsabilidade social . 

 

     

 A Direção 
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