
 
 
 
 
 
 

 

 

Rio de Janeiro, 1º de abril de 2020. 

Estimados Pais e Responsáveis, 

“Senhor, a tua Palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que nós, 

avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos 

absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face 

a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. 

Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, 

sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: «Acorda, Senhor!». 

O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e 

a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar.” 

(Papa Francisco, Bênção Urbi et Orbi, 27 de março de 2020) 

Vivemos uma situação inteiramente nova que gera insegurança diante da incerteza sobre situações 

cotidianas fundamentais para a vida. A Rede Vicentina de Educação acompanha atentamente os desafios que as 

famílias estão enfrentando e que exigirão uma reorganização do estilo de vida. Temos certeza de que o Senhor nos 

acompanha e nos ajudará a encontrar alternativas e soluções que mantenham nossa rede de parceria e 

colaboração em prol da educação de nossas crianças e nossos adolescentes. Continuaremos a manter o diálogo 

com as famílias, procurando fazer o que estiver ao nosso alcance para aliviar a tensão deste momento. 

Certamente, os senhores ao procurarem uma escola católica sabem que é uma instituição filantrópica, que 

não visa o lucro ou acumulação de capital, mas que todas as anuidades escolares são revertidas em investimento 

na própria instituição e na manutenção de serviços essenciais aos pobres, cuidados por nossas Irmãs em diversos 

lugares. 

Reiteramos que os contratos de prestação de serviços educacionais estão sendo, e continuarão sendo, 

preservados durante o período de isolamento social que, segundo a OMS e retificado pelas autoridades sanitárias 

e estaduais, é a forma mais eficaz para conter a propagação da pandemia e, assim, cuidar da saúde de nossos 

alunos, colaboradores e suas famílias.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Informamos que todo conteúdo programático do ano letivo de 2020 será cumprido e, de acordo com o 

Conselho Nacional de Educação, em razão da pandemia, os 200 dias letivos podem ser complementados por 

atividades de EAD e/ou por dias letivos que se estendam, inclusive, no ano civil de 2021. 

Para cumprir tal fim, todas as escolas da Rede Vicentina adotaram o sistema EAD (ensino à distância), 

utilizando diversos recursos para dar continuidade às atividades pedagógicas. Deste modo, é importante ressaltar 

que as equipes técnicas pedagógica-pastoral e administrativa e todos os docentes continuam trabalhando, em 

sistema de home office, para estudo, reflexão, planejamento e execução das atividades.  

Estamos cientes de que as aulas da Educação Infantil deverão ser repostas, uma vez que o EAD não 

atende a este segmento; mesmo assim, nossas escolas estão enviando atividades e vídeos, produzidos pelos 

professores, para manterem o vínculo pedagógico e o desenvolvimento de nossos alunos. 

Reafirmando nosso compromisso com a justiça e a honestidade, informamos que os responsáveis que 

tenham contratado, além dos serviços educacionais, o horário integral, as atividades extracurriculares 

(escolinhas) e outros serviços (como refeição) que, infelizmente não estão sendo usufruídos em razão das 

medidas sanitárias, deverão entrar em contato com o colégio para optar pelo abatimento nas parcelas ou pela 

continuação no pagamento e posterior crédito, no momento em que as atividades retornarem à normalidade. 

Seguindo também orientações da Secretaria Nacional do Consumidor (Nota Técnica n.º 

14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ), solicitamos que o pagamento das parcelas da anuidade e suas 

respectivas datas de vencimento sejam conservados, uma vez que a atividade de prestação de serviços 

educacionais é anual e se manteve, apesar de todas as nossas incertezas quanto ao futuro. O pagamento em 

parcelas foi facultado aos responsáveis que assim solicitaram, mas cada parcela não está necessariamente 

vinculada à prestação de serviços educacionais no mês em questão.   

Desde que seja comprovado que a situação financeira do responsável financeiro foi alterada (demissão, 

redução de salário, suspensão do contrato, etc.), a situação de cada família será analisada individualmente e não 

coletivamente. Assim sendo, o responsável financeiro deverá entrar em contato com a escola para agendar o 

atendimento.  

Recordamos que o não pagamento das parcelas da anuidade escolar pode aprofundar ainda mais a 

situação de crise e insegurança na qual vivemos, pois, sem este pagamento, as escolas não poderão honrar seus  



 
 
 
 
 
 

 

 

compromissos com os professores e demais colaboradores, e fornecedores. Desejamos manter a postura solidária 

que já nos caracteriza como instituição vicentina e que tem sido estimulada pela sociedade em geral, neste 

momento, evitando, ao máximo, a medida extrema de desligamento de colaboradores. Para tal fim, é essencial que 

as famílias continuem o pagamento das parcelas. 

Ainda uma vez, afirmamos que estamos cientes e somos sensíveis às dificuldades enfrentadas por todos 

os brasileiros e, experimentamos as mesmas preocupações. O diálogo e a união entre família e escola serão ainda 

mais importantes neste momento para que compreendamos a situação de cada uma e possamos ajudar-nos 

mutuamente.  

Asseguro-lhes que as Irmãs de todas as nossas Comunidades rezam, incessantemente, a Deus pedindo o 

fim desta pandemia, a proteção de suas famílias, luzes para os desafios que enfrentamos e que esta experiência 

dolorosa e exigente dê frutos de vida nova para todos. 

Certa de sua compreensão, envio-lhes meu abraço fraterno e a certeza de minhas orações por sua família, 

 

Irmã Maria Cristina D’Abruzzo 

Diretora Geral da Rede Vicentina de Educação 

Província do Rio de Janeiro 

 

 

 


