
Estimadas famílias, 

Temos consciência dos sentimentos experimentados por toda a 
comunidade escolar, nesse período de incertezas em relação ao futuro, angústias, 

inseguranças. Nesse cenário, o Colégio São Mateus foi bastante cauteloso e transparente nas 
informações para nossa comunidade. Tivemos de aguardar decisões de órgãos superiores, 

Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação, acordos entre Sindicatos, processo 
difícil e delicado. Temos certeza de que tivemos o apoio e compreensão de todos vocês. 
                            O nosso muito obrigado!  

                            Após a decisão do governador Romeu Zema sobre a retomada das aulas 

presenciais em junho e criterioso replanejamento do nosso calendário escolar, incluindo 

decisões sobre a nossa reposição de aulas, o Colégio São Mateus informa:  

1º - Continuaremos enviando as sugestões de atividades e estudo aos alunos, até o dia 15 de 

maio(não valem como reposição de aulas); 

2º - Entre os dias 18 de maio e 1º de junho, serão antecipados recesso escolar de julho; 

3º- Reiniciaremos com as aulas presenciais em todos os segmentos a partir de 2 de junho; 

4º - A reposição das aulas acontecerá em contraturno e sábados, este cronograma de cada 

turma, bem como o novo calendário escolar serão entregues  em reuniões de pais, que 

acontecerão na primeira semana de retorno às aulas;’ 

5º- ESCLARECIMENTOS SOBRE PAGAMENTOS DAS PARCELAS DE ABRIL E MAIO:  

 Ensino Fundamental 1 e 2 

 A paralisação das aulas não significa nenhum prejuízo financeiro aos pais. Nosso 

acordo em contrato é definido por um valor anual dividido em parcelas mensais.  Nossa 

entrega anual será plena e até ampliada com base em todos os serviços extras 

prestados nesse período: atividades, videoaulas, plataformas de ensino. Não tenham 

dúvida, faremos o que for necessário para que nossos alunos cheguem, ao final de 

2020, com todas as competências e objetivos determinados para a série alcançados 

com sucesso !  Ressaltamos também que  temos  compromisso financeiro e social  com 

nossos colaboradores e suas famílias.  Não haverá nenhuma demissão ou suspensão 

de contratos dos nossos funcionários. Nesse contexto é fundamental que o pagamento 

de todas as parcelas seja efetuado nos valores e prazos combinados.  

 

 Educação Infantil 

Para a Educação Infantil estamos apresentando 2 propostas para suas decisões:  

1- Seguir o mesmo critério do Ensino Fundamental, mantendo as atividades 

pedagógicas até 15 de maio e com a reposição da carga horária ( 800 horas), em 

horários estendidos ou contraturno, mantendo os valores já contratados; 

2- Suspensão do contrato dos meses de abril e maio, com suspensão  das atividades 

pedagógicas oferecidas pela escola nesses meses. Elaboração de novo contrato ao 

retornar em 02 de junho.  

 

Lembramos que, para cada idade, temos uma proposta pedagógica. Especialmente 

para o 1º e 2º Períodos, essa proposta pedagógica contempla todos os pré-requisitos para 

uma boa alfabetização.  A suspensão do contrato nessas séries pode significar um grande 

prejuízo para essas crianças em seus processos de alfabetização. 
 

Pedimos que confiem no Colégio São Mateus, estamos inteiramente dedicados na 

busca das melhores soluções, faremos o melhor !  

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos ou outras 

demandas das famílias. 

             Contem conosco !  

                       A Direção.  


