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 Manaus, 27 de abril de 2020. 

 
 
Ref. Descontos – Período de isolamento social - Medida Preventiva - COVID-19 
 
 
Prezados Pais / Responsáveis, 
 
 
 

O Centro Educacional Adalberto Valle vem acompanhando, atentamente, os desdobramentos da 
Pandemia através dos documentos oficiais expedidos pelos órgãos competentes. Como os senhores, também 
fomos afetados de forma inesperada, sem que pudéssemos prever ou ao menos evitar, e por essa razão, não 
nos coube alternativa que não fosse a de seguir as determinações adotadas pelo Governo do Estado do 
Amazonas através da Portaria nº 42.145/2020; bem como a Resolução do Conselho Estadual de Educação do 
Amazonas – CEE/AM nº 033/2020 a qual prorrogou a suspensão das atividades escolares até 30/04/2020, 
impossibilitando desta feita, que a escola desse continuidade a suas aulas presenciais. 
 

Não poupamos esforços, no sentido de assegurar aos nossos estimados discentes, novas ferramentas 
e conteúdos ao vivo, até que as autoridades competentes disponibilizem a data que estaremos autorizados a retornar 
com as aulas in loco, e assim, providenciarmos a respectiva reposição, para que nenhum aluno seja prejudicado 
quanto ao conteúdo programado. Entretanto, as ferramentas pedagógicas, abaixo destacadas, estão 
disponibilizadas a todos os alunos e envolvidos, além de nas Circulares enviadas pelas respectivas 
coordenações, um resumo de como acessá-las. 

 
 

SEGMENTO FERRAMENTAS 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Aulas online criadas e ministradas pelos professores das respectivas turmas 
(disponibilizada gravação aos alunos) 
Plataforma Google for Education Aplicativo PlayKids 
Aplicativo EI Família 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

Aulas online criadas e ministradas pelos professores das respectivas turmas 
(disponibilizada gravação aos alunos) 
Plataforma Google for Education Aplicativo PlayKids 
Aplicativo EI Família 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

Aulas online criadas e ministradas pelos professores das respectivas turmas 
(disponibilizada gravação aos alunos) 
Plataforma Google for Education Plataforma SAS (Sistema Ari de Sá) 
Aplicativo EI Família 

ENSINO MÉDIO 

Aulas online criadas e ministradas pelos professores das respectivas turmas 
(disponibilizada gravação aos alunos) 
Plataforma Google for Education 
Plataforma SAS (Sistema Ari de Sá) Aplicativo EI Família 

 
 

Estamos na expectativa de um comunicado oficial do Conselho Nacional de Ensino bem como do 
Conselho Estadual de Ensino do Amazonas, para que nossas equipes pedagógica e administrativa 
desenvolvam o novo calendário escolar e, assim, possamos disponibilizá-lo aos pais e responsáveis, sempre 
respeitando as peculiaridades no desenvolvimento infantil e do próprio ser humano. 
 

Temos como missão, o entendimento cristão que é o de auxiliar aqueles que, por alguma razão, seus 
pais e/ou responsáveis estejam com dificuldade em arcar com os custos das mensalidades de forma integral, 
e, por isso, já adotamos uma política de bolsa e desconto bem flexíveis, dentro de um planejamento anual, o 
qual envolve toda uma logística quanto aos custos fixos, os quais, mesmo com a estrutura física parcialmente 
inoperante nesse período, nos esforçamos para não termos de recorrer à rescisão de contratos de trabalho de 
docentes e demais funcionários e, diante do cenário atual, a Instituição, como uma empresa que é, também 
está sendo deveras afetada, mas com o pensamento de que somos mais fortes, e que iremos vencer esse 
momento de adversidade, mantendo todos os empregos e alunos em nosso quadro.  
 



A direção e equipes estão reunidas e analisando o melhor caminho de como agirmos da forma mais 
contundente no sentido de apoiá-los; então, servimo-nos do presente, para comunicá-los de que pertinente às 
mensalidades vencidas nos meses de ABRIL e MAIO do ano letivo de 2020, concederemos DESCONTO 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 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. 
 
  Administrativamente, em nosso sistema, tão logo ocorre a confirmação de que o Contrato de Prestação 
de Serviços foi devidamente ajustado, assinado e integralizado, o pagamento da 1ª parcela anual, os boletos 
correspondentes às mensalidades são disponibilizados e registrados e, por essa razão, iremos emitir NOVOS 
BOLETOS dos meses de ABRIL/2020 com vencimento dia 20/05/2020 e MAIO/2020 com vencimento para a 
data já utilizada, qual seja 05/05/2020, nos termos e com descontos supra destacados, os quais serão 
disponibilizados a partir do dia 01/05/2020, através do Polygonus.  
 
 Como mais uma forma de auxiliá-los, a instituição disponibilizará, também, o pagamento dos boletos 
acima destacados, através de cartão de crédito, parcelado, em até 4 (quatro) vezes, sem juros. 
 
 Nos casos os quais a mensalidade do mês de Abril/2020 tiver sido paga em seu vencimento ajustado 
em contrato, estaremos realizando o crédito da diferença referente ao desconto na mensalidade seguinte, no 
caso, Maio/2020. 
 

Importante frisar que, no caso de as aulas presenciais não retornarem até o final do mês de Maio/2020, 
a diretoria irá analisar a possibilidade de estender e manter os descontos acima destacados; e, no que tange 
as mensalidades anteriores a Abril/2020, não há qualquer alteração no valor e/ou nos acordos ajustados. 
 

Esclarecemos, ainda, que a cobrança das mensalidades correspondentes às atividades 
extracurriculares está SUSPENSA a partir do mês de ABRIL/2020, e somente voltarão a ser aplicadas após o 
retorno efetivo das aulas presenciais. 

 
O Centro Educacional Adalberto Valle como forma de comprovar, ainda mais, o zelo e interesse no 

bem estar de seus alunos e familiares, disponibilizou à partir do ano letivo de 2019 um Seguro Educacional 
totalmente custeado pela Instituição, visando garantir proteção financeira ao Responsável Financeiro, 
bem como médico e hospitalar ao Educando, o qual dentre um de seus benefícios, é o de auxílio financeiro 
em caso de Perda de Renda, com o pagamento de 3 mensalidades integrais, conforme Manual do Usuário 
disponibilizado no site da escola (www.adalbertovalle.com.br). As solicitações referentes ao Seguro 
Educacional devem ser enviadas ao telefone de contato (92) 99283-5005, tratar com Sr. Marcos Brunner, 
representante da Corretora de Seguros. 

 
 Aos pais e/ou responsáveis que, porventura, 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 até o mês vigente da solicitação. 
 

Considerando nossa Filosofia, baseada na prática dos ensinamentos de Jesus Cristo, segundo a 
mística franciscana; na comunhão, na participação e na busca de uma sociedade justa, enfatizamos que nosso 
objetivo é o de proporcionar condições para o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual do aluno, em 
complementação à ação da família e da comunidade. Não mediremos esforços quanto a disponibilizar a melhor 
tecnologia, aplicativos, aulas ao vivo e gravadas para o aluno assistir novamente, reforçar a interatividade dos 
alunos com seus professores, enquanto perdurar esse período de aprendizado remoto. 
 

Como Estabelecimento de Ensino, não somente prezamos pela excelência na prestação do serviço 
educacional, como também a direção está atenta ao que vem ocorrendo em nosso estado, e, caso seja 
necessário, disponibilizaremos novos comunicados para mantê-los todos cientes, das medidas adotadas. 

 
Agradecemos o apoio e parceria que os senhores pais e/ou responsáveis estão demonstrando para 

conosco, nesse momento tão delicado, e mais uma vez, afirmamos nosso compromisso de zelar pela 
manutenção de nossa estrutura física e de pessoal, bem como de nossos estimados alunos, nesta instituição.  

 
 

Atenciosamente,  
A Direção 


