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Circular 001/2021                                                                                                                                         Goiás, 13 de janeiro 2021. 

 

Senhores Pais e Responsáveis, 

É com alegria que iniciamos mais um ano de estudos, de encontros, descobertas, diálogo, interação, crescimento 

e aprendizagem. 

Temos alguns comunicados e esclarecimentos importantes a serem feitos nesta retomada de nossas aulas: 

 As aulas iniciarão no dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira, às, 07h20, de forma remota, por meio de 

videoconferências, pela Plataforma digital do Sistema Farias Brito. 

 O rateio suplementar (taxa de material) fica suspenso nas turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º 

ao 3º ano do Ensino Médio enquanto durarem as aulas online. Se voltarmos com aulas presenciais, o rateio será 

cobrado de forma proporcional ao período de aulas presenciais. 

Os pais que já efetuaram o pagamento do rateio neste ano de 2021 deverão entrar em contato com a escola para 

combinar a forma de devolução. 

 Neste mês de janeiro não haverá desconto no rateio mensal. O rateio do mês de janeiro corresponde ao 

pagamento pela matrícula, não sendo possível haver desconto uma vez que a escola investe em material para o 

contrato de prestação de serviços e organiza/prepara o espaço físico da escola para o retorno e para bem receber 

os pais no período de matrículas. 

 Só será possível haver desconto nos rateios dos meses seguintes se houver nova medida do Governo Federal 

nesse sentido. Caso contrário, as mensalidades serão integrais, a fim de que possamos manter todos os 

professores e funcionários sem redução de carga-horária, e, dessa forma, continuar ministrando todas as aulas, 

otimizar o trabalho com os conteúdos significativos e assegurar a aprendizagem dos alunos e a saúde de toda a 

comunidade escolar. 

 Os livros adotados pela COOPECIGO fazem parte de um pacote que inclui: livro físico, livro digital, uso da 

Plataforma digital (com os aplicativos para videoconferências), ambiente em que postamos e recebemos 

atividades e que possibilita muitos outros recursos a alunos e professores. A parceria COOPECIGO/Farias Brito 

também proporciona capacitação aos professores e constantes estudos para atualização de todo o corpo docente 

e técnico-pedagógico. Desta forma, ainda que nossas aulas sejam virtuais, não existe a possibilidade de 

trabalharmos apenas com o livro digital, como foi sugerido por uma mãe. Além disso, o livro no formato digital 

não é utilizável, isto é, o aluno não consegue escrever suas respostas nele. Somente o livro físico possibilita o 

registro das respostas. Sem contar que seria tempo a mais de exposição do aluno à tela do celular/computador. 

E também não existe essa possibilidade de parceria com o Sistema de Ensino. O pacote é fechado, sem direito a 

desmembramento. 

 É importante fazer/renovar a matrícula o mais rápido possível para que o aluno tenha o acesso liberado à 

Plataforma e possa assistir às aulas. 

 Os alunos do 6º ano e outros alunos novatos passarão por um treinamento para acesso e familiarização com a 

Plataforma antes do início das aulas. Entraremos em contato com os pais de todos os novos alunos da escola para 

mais detalhes. 

 

No momento, estas eram as demandas. Caso surjam outras situações ou necessitem de maiores esclarecimentos, 

estamos à disposição para atendê-los. 

Contamos com a compreensão de todos. 

 

Atenciosamente, 

A Direção. 
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