
 

 

 

Circular 004/2020            Cidade de Goiás, 03 de abril de 2020 

 

COMUNICADO – COOPECIGO – NOVO CORONAVÍRUS 

 

A COOPERATIVA DE ENSINO DA CIDADE DE GOIÁS – COOPECIGO, mantenedora da 

Escola Letras de Alfenim e do Colégio Alternativo, diante da já conhecida situação da pandemia 

do Novo Coronavírus (COVID – 19) e as medidas adotadas, em especial quanto às escolas, de 

prorrogação da suspensão das aulas presenciais, vem, por meio deste comunicado, esclarecer alguns 

pontos na relação das escolas com a comunidade escolar e propor alguns encaminhamentos: 

1) ISOLAMENTO SOCIAL: 

Não há nenhuma dúvida quanto aos transtornos e impactos causados na vida de todos pelo 

isolamento social. No entanto, conforme já mais do que demonstrado, é a melhor medida para 

reduzir mortes. Assim, temos que conscientizar de que vivemos um momento excepcional e nos 

convencer da necessidade de haver renúncias de todas as partes e, principalmente, agir com bom 

senso e espírito de solidariedade. 

2) AULAS PELA INTERNET/REPOSIÇÃO E CALENDÁRIO ESCOLAR 

Ainda que tenha sido bastante difundido o uso da internet, não podemos negar que a suspensão das 

aulas presenciais e a necessidade de utilizar os meios virtuais na educação, de forma abrupta, 

pegaram muitas escolas de surpresa.  

Contudo, as escolas estão se empenhando ao máximo para melhor aproveitar da internet e manter os 

alunos em atividade, contribuindo, seja para superar algum inconveniente decorrente do necessário 

isolamento social, seja para adiantar os conteúdos curriculares. 

Nesse sentido, tranquilizamos toda a comunidade escolar e garantimos que é nosso compromisso 

cumprir integralmente o calendário escolar, os conteúdos de cada série e que será feita uma 

cuidadosa avaliação do aproveitamento dos alunos, mesmo porque, por questões técnicas e pela 

dinâmica cotidiana das famílias, o nível de aproveitamento das aulas e atividades virtuais será 

distinto. 

Nenhum aluno será prejudicado! 

3) DAS RECEITAS/DESPESAS DA COOPERATIVA E DOS RATEIOS/MENSALIDADES 

Como já indicado acima, precisamos compreender bem o momento, e é essencial que todos os 

envolvidos - pais, professores e auxiliares - ajam com bom senso e espírito solidário, cooperativista. 

Já é sabido por todos que a COOPECIGO, nos seus mais de 30 anos de funcionamento, como não 

visa lucro, sempre trabalhou sem reservas. Aliás, na maioria do tempo, administrando um déficit, 

exatamente para não majorar o rateio/mensalidade e onerar mais ainda o Cooperado. 



Ademais, temos uma missão perene, duradoura, de educação dessa e de outras gerações e não 

podemos (pais, escolas e todos os demais envolvidos) inviabilizar esse projeto de sucesso e de 

muitos frutos por uma dificuldade de momento, que esperamos ser mais breve possível. 

Assim, diante do que foi exposto, mesmo tendo plena consciência das dificuldades a serem 

enfrentadas, é imprescindível para a continuidade das escolas o recebimento dos 

rateios/mensalidades. 

No entanto, ciente da situação, decidimos não aplicar juros, nem multas ou correção monetária 

para atrasos que ocorrerem nos próximos 3 (três) meses (mensalidades de março, abril e 

maio) e facultar o pagamento de apenas 70% (setenta por cento) do valor dos 

rateios/mensalidades dos meses acima. 

Para os que optarem em efetuar o pagamento, nos referidos meses, de 30% (trinta por cento) 

a menos, essas diferenças serão diluídas nas mensalidades de agosto a dezembro do corrente 

ano. 

Esperamos contar com o apoio e compreensão de todos, pois somente assim poderemos superar 

esse momento difícil, e nos colocamos à disposição para o diálogo na busca de soluções. 

Atenciosamente, 

DORIVAL SALOMÉ DE AQUINO 

Presidente da COOPECIGO – Cooperativa de Ensino da Cidade de Goiás 

 

ROSI MEIRE A. FULANETTE CORRÊA         JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA PAIVA 

          Diretora Geral      Diretora Pedagógica 

Colégio Alternativo e Escola Letras de Alfenim                          Escola Letras de Alfenim 

 

 

 

 

 


