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NOTA DE ESCLARECIMENTO (07)
PRORROGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS E
ESCLARECIMENTO SOBRE AS MENSALIDADES
28 de abril de 2020.
Senhores Pais, Mães e/ou Responsáveis,
Paz e Bem!
Como medida preventiva à disseminação da COVID-19, o Conselho Estadual de Educação
aprovou a RESOLUÇÃO CEE/CP Nº 08, de 24 de abril de 2020 que dispõe sobre o regime especial
de aulas não presenciais no Sistema Educativo do Estado de Goiás.
Sendo assim, o regime especial de aulas não presenciais será estabelecido até o dia 30 de
MAIO de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com as orientações das autoridades sanitárias.
Ressaltamos que toda a Equipe do Colégio Santa Clara permanecerá dedicada, oferecendo
as aulas e atividades não presenciais com qualidade e excelência. A missão do Colégio de Educar,
Ensinar e Evangelizar, presente desde a sua fundação em 1922, continua neste contexto atual de
forma criativa e inovada, apesar de todos os desafios enfrentados.
Considerando as necessidades do Colégio para fazer frente à sua planilha de custos e
obrigações, elaborada e analisada pela Equipe Financeira da Mantenedora, será concedido o
equivalente a 5% de desconto na mensalidade de abril para o Ensino Fundamental e Médio e 10%
para a Educação Infantil. A planilha encontra-se a disposição de todos os pais e/ou responsáveis,
no Departamento Financeiro do Colégio. Favor entrar em contato, de segunda a sexta, das 8h às
12h e das 13h às 17h, através dos telefones: 3233-9751 / 3233-9951 / 3291-7856. Enquanto houver
o regime especial de aulas não presenciais, essa análise financeira será realizada mensalmente e
as informações sobre possíveis descontos serão repassadas de acordo com os resultados. Os
Boletos atualizados estarão disponíveis no Portal CSC no dia 30/04/2020.
Nesta oportunidade, ainda informamos que a Recepção, Secretaria e Financeiro estão em
funcionamento no próprio Colégio. Para assuntos Pedagógicos, favor entrar em contato com a
pessoa que está administrando o grupo de Whatsapp dos Pais/Responsáveis CSC que você
participa OU entre em contato através dos telefones citados para que a Recepção possa
encaminhá-lo para a pessoa responsável.
Agradecemos a parceria e a confiança de sempre, e de forma especial nesse tempo
tão desafiador de distanciamento social. Permaneçam atentos a todos os comunicados publicados
em nosso site, redes sociais, Portal CSC e no grupo de Whatsapp administrado pelo Colégio. Os
manteremos sempre informados.
Que Deus abençoe a cada um de nós, nossas famílias e o mundo inteiro.
Atenciosamente,
Irmã Adilaza Silveira de Paula – Diretora Geral
Simone Ap. Ferreira Soares – Diretora Adjunta

