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Circular Nº 004/2021                                                               

 Manaus, 11 de fevereiro de 2021.  

 

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

 

Prezados Pais/ Responsáveis,  

O Centro Educacional Adalberto Valle dará início ao seu ano letivo de 2021 no próximo 

dia 22 de fevereiro, conforme amplamente divulgado; entretanto, em cumprimento às 

determinações do Governo estadual, bem como das orientações dos órgãos de Vigilância 

Sanitária, estamos impossibilitados de ofertar as aulas de forma presencial. 

 

Nesse momento de crise, o qual está afetando a sociedade como um todo, nossa Casa 

de Educação não poderia deixar de prestar apoio às famílias que fazem parte da Família 

CEAV. Por essa razão, servimo-nos do presente, para comunicá-los de que pertinente às 

mensalidades dos meses de FEVEREIRO e MARÇO do ano letivo de 2021, 

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. 

 

Nos casos em que a mensalidade do mês de Fevereiro/2021 já tiver sido paga em seu 

vencimento ajustado em contrato, realizaremos o crédito da diferença referente ao desconto 

na mensalidade seguinte; no caso, Março/2021.  

 

Ainda com o intuito de auxiliá-los, a instituição disponibilizará o pagamento dos boletos 

acima destacados, através de cartão de crédito, parcelado, em até 4 (quatro) vezes, sem 

juros (via link de pagamento). 

 

Salientamos que, se as aulas presenciais não retornarem, por medida de Decreto, até o 

final do mês de Março/2021, a Direção irá analisar a possibilidade de estender e manter os 

descontos acima destacados; e, no que tange a mensalidade pertinente a Matrícula e/ou 

Renovação, não há qualquer alteração no valor e/ou nos acordos ajustados. 

 

O Centro Educacional Adalberto Valle, como forma de comprovar, ainda mais, o zelo e 

interesse no bem estar de seus alunos e familiares, disponibilizou a 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  
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de Renda por Desemprego Involutário ou Falência, com o pagamento de 3 mensalidades, 

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 e-mail da Secretaria, observando que, para tanto, deverão estar quites com a 

mensalidade até o mês vigente da solicitação. 

 

A vida é o bem mais precioso e, por ela, zelamos há 56 anos nessa missão de educar 

segundo a nossa Filosofia, a qual é baseada na prática dos ensinamentos de Jesus Cristo, 

segundo a mística franciscana; na comunhão, na participação e na busca de uma 

sociedade justa. Por isso, todas as nossas ações têm como finalidade proporcionar 

condições para o desenvolvimento físico, emocional e intelectual do aluno, em 

complementação à ação da família e da comunidade.  

Certos de que estamos, neste momento, tomando as medidas preventivas mais    

assertivas para a manutenção da saúde e bem-estar de nossos alunos, desejamos poder 

retornar às atividades de forma regular o mais breve possível. 

Paz e Bem! 

 
 

Atenciosamente,  

A Direção  

 
 
 

Unidade Contatos 

Centro 
secretaria.centro@adalbertovalle.com.br 

(92) 99962-7451 
(92) 98418-8785 

Morada do Sol 
secretaria@adalbertovalle.com.br 

(92) 3321-8903 
(92) 98415-1812 

 
SITE: www.adalbertovalle.com.br 

FACEBOOK: ceadalbertovalle 

INSTAGRAM: ceadalbertovalle 
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