
  
 

 

Circular- 008/2020           
                Campo Bom, 23 de abril de 2020 
  
 Prezadas Famílias! 
 
 Esperamos que todos estejam bem de saúde e enfrentando este momento com serenidade! 
 Não pretendemos aqui explicar ou analisar o atual momento, pois as mídias de modo geral já o 
fazem de forma mais que suficiente. 
 Nosso objetivo neste contato é informar e colher algumas informações para continuarmos 
conduzindo a vida da nossa instituição, que há 192 anos mantem sua atividade educacional.  
 Como trata-se de uma situação fora da normalidade, muitas respostas não temos. No entanto, 
temos algumas reflexões para compartilhar: 
 

1 – Entendemos que vocês concebem a educação de qualidade como uma necessidade básica para seus 
filhos e filhas e estão prezando pela continuidade do ensino e aprendizagem no Colégio Sinodal 
Tiradentes; 
 
2 – Estamos cientes de que cada família , dentro de sua rotina e possibilidades, está se esforçando para 
acompanhar o andamento das atividades domiciliares. Há feedbacks de muita aprendizagem para toda a 
família junto a(o) estudante; 
 
3 – Nossa equipe está focada em continuar atendendo a todos da melhor forma, seguindo nossos 
princípios. Durante este período de quarentena, estamos observando normas e possibilidades que se 
apresentam. No retorno das aulas presenciais realizaremos com muito cuidado uma avaliação diagnóstica, 
traçando, a partir desta, um plano individual de estudo para cada estudante. 
 
4 – Nós planejamos nosso ano contando com as mensalidades de vocês, fizemos investimentos e 
contratamos a equipe necessária para atender às demandas; 
 
5 – Como somos uma instituição sem fins econômicos, o nosso superávit é praticamente todo reinvestido 
na infraestrutura ou capacitação dos colaboradores. Vale ressaltar que 70% da nossa receita é destinada à 
folha de pagamento e encargos; 
 

6 – O diferencial do Colégio Sinodal Tiradentes é sua equipe de colaboradores. Nossa intenção é manter 
todos os profissionais; 
 

7 – Sabemos que algumas famílias, em razão de perda de emprego ou redução salarial, terão 
dificuldades de pagar a mensalidade em dia e vão precisar de compreensão neste momento. Nossa 
instituição vai ajudar cada família que precisar de um novo prazo. Fiquem tranquilos porque não vamos 
abandonar nossos alunos neste momento; 
 

8 – Pedimos para que as famílias que não estão com dificuldades, tenham bom senso habitual e apoiem 
a escola para que  possamos auxiliar quem realmente está com alguma dificuldade neste momento. 
 
 Com base no que declaramos aqui, desejamos dar sequência ao nosso planejamento e tentar 
ajudar nossas famílias. Para tal, solicitamos que preencham a pesquisa no seguinte link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvcOwXpLbMht19mRMDQoJoKyI_GGPf4aiRnVwiFHnLGoy4fg/form

Response 

 

  Atenciosamente                  
 
                   Equipe Gestora 
             Colégio Sinodal Tiradentes 
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