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Circular Nº 005/2020  

                Manaus, 25 de maio de 2020.     

 

Ref. Descontos – Período de isolamento social - Medida Preventiva - COVID-19    

 

Prezado Pai /Responsável, 

 

O Centro Educacional Adalberto Valle está acompanhando atentamente as orientações dos 

órgãos competentes quanto à necessidade do isolamento social, por conta da Pandemia causada 

pela COVID-19.  

A instituição deve seguir as determinações adotadas pelo Governo do Estado do Amazonas, 

bem como do Conselho Nacional de Educação – CNE e Conselho Estadual de Educação do 

Amazonas – CEE/AM, os quais informam que estão analisando qual o momento para que a 

sociedade, como um todo, possa retomar as atividades educacionais de forma presencial.  

Por essa razão, diante da impossibilidade de retornarmos com as aulas in loco, continuaremos 

abordando o conteúdo de forma remota, disponibilizando aos nossos alunos novas ferramentas e 

conteúdos on-line, até que possamos providenciar a respectiva reposição quanto ao conteúdo 

programado.   

Com o objetivo de permanecermos solidários com todos os alunos, pais e responsáveis, os 

quais fazem parte desta grande família CEAV, servimo-nos do presente, para informá-los de que 

iremos conceder DESCONTO referente à MENSALIDADE de JUNHO/2020 com vencimento dia 

05/06/2020 nos percentuais de 35% (trinta e cinco por cento) nas mensalidades dos alunos 

matriculados no Ensino Infantil e 30% (trinta por cento) nas mensalidades de Ensino Fundamental 

e Ensino Médio.  

 

Enfatizando que, de acordo com a Circular nº 004/2020, emitida em 27 de abril de 2020, os 

percentuais acima destacados, NÃO SERÃO CUMULATIVOS com outros descontos 

eventualmente já ofertados, seja através de desconto por pontualidade de pagamento, filantropia, 

convênios e outros. E, no que tange as mensalidades anteriores ao período da Pandemia, não há 

qualquer alteração no valor e/ou nos acordos ajustados. 

 

O acesso ao(s) boleto(s) com os descontos supradestacados, poderá ser feito através do 

Polygonus (adalbertovalle.polygonus.com.br/arearestrita), a partir do dia 30/05/2020. E, V.Sas, 

poderão efetuar o pagamento do(s) boleto(s) acima destacado(s), através de cartão de crédito, 

parcelado, em até 4 (quatro) vezes, sem juros (para essa modalidade de pagamento, deverá ser 

solicitado link de pagamento através do e-mail tesouraria02@adalbertovalle.com.br, informando 

nome do aluno e responsável financeiro). 

  

Aos pais e/ou responsáveis que, por ventura, entendam que, diante da situação atual 

ocasionada pela Pandemia, não tenham possibilidade ou interesse na continuidade do Contrato 

de Prestação de Serviços ajustado entre as partes, podem solicitar o cancelamento através do 

email: secretaria@adalbertovalle.com.br, observando que, para tanto, deverão estar quites com a 

mensalidade do mês vigente da solicitação. 

 

Agradecemos o apoio e parceria dos senhores, e caso seja necessário, disponibilizaremos 

novos comunicados para mantê-los todos cientes das medidas adotadas.  

 

Atenciosamente,  

 

A Direção. 
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