
 

 

Caxias do Sul, 04 de maio de 2020. 

 

COMUNICADO 016: Desconto mensalidade – COVID 19 

 

Prezados Pais/Responsáveis! 

 

Estamos vivendo um momento bem delicado na história da humanidade que afeta 

toda dinâmica social, familiar, educacional e econômica. A realidade da pandemia não 

estava nos planos de ninguém. O certo é que precisamos enfrentá-la: são muitas as 

perguntas para as quais ninguém tem respostas. Todos precisamos nos reinventar porque 

nossas rotinas foram impactadas significativamente. Acreditamos que essa batalha será 

vencida com persistência, responsabilidade e resiliência. A vida precisa estar em primeiro 

lugar.  

Nós, do Colégio Murialdo-Caxias do Sul, estamos seguindo as orientações das 

autoridades públicas e sanitárias, bem como, dos diversos organismos ligados ao setor 

educacional em decorrência da pandemia da Covid-19: as aulas estão acontecendo 

efetivamente; nossos professores não estão medindo esforços para entregar o que há de 

melhor nas “Atividades Domiciliares”. Destacamos que, além do cognitivo, precisamos 

também nos fazer presentes na vida das nossas crianças e adolescentes como porto 

seguro e de orientação: elas também estão ansiosas, não entendendo bem o 

distanciamento físico e o que se passa pelo mundo. Então, além da preocupação com a 

aprendizagem de conteúdos pedagógicos, precisamos lembrar da dimensão do afeto, das 

relações emocionais e da Pedagogia do Amor. É tarefa conjunta de Escola e Família. Além 

disso, estamos torcendo para que o retorno presencial seja em breve. 

A questão econômico-financeira foi muito impactada para todos: o Colégio 

Murialdo-Caxias do Sul está atento e sensível aos efeitos que esta situação está causando 

nos orçamentos familiares. Ao longo deste período de atividades domiciliares, avaliamos 

e calculamos a redução de custos, bem como o corte nos investimentos previstos que não 

comprometam a qualidade dos serviços oferecidos. Por isso, estamos concedendo o 

desconto de 10%, em função da COVID-19 aplicado às parcelas de maio e junho. Como 

os boletos de maio já foram gerados, estaremos repassando esse desconto para o mês 

seguinte (junho) acumulando em 20% para todos os níveis de ensino.  

 

 

 



 

 

 

A concessão deste desconto não se aplica aos inadimplentes e está condicionada 

ao pagamento das mensalidades na data de vencimento. Os pais e responsáveis que já 

foram beneficiados com algum desconto prévio concedido em função da COVID-19 não 

serão contemplados com mais 10%. Ou seja, aplica-se o índice maior do desconto.  

Agradecemos às famílias que acreditam e confiam em nosso projeto pedagógico. 

Não há dúvidas que a realidade da atual conjuntura exige esforço mútuo, diálogo 

observação às normas dos órgãos competentes. Vamos sair dessa mais solidários, mais 

humanos, valorizando mais a essência da vida. E como disse o Papa Francisco “Mesmo 

isolados, o pensamento e o espírito podem ir longe com a criatividade do amor. Isto é 

necessário hoje: a criatividade do amor. ” 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Pe. Gilberto da Camara 

Diretor do Colégio Murialdo | Caxias do Sul/Unid. Centro 

 


