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“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.”
Rm 12:12

Salvador, 22 de abril de 2020.
Senhores Pais e/ou Responsáveis,

Paz e bem!
Ao longo dos seus históricos 280 anos, o Colégio Soledade vem procurando ser
parceiro das famílias que em nós depositam a confiança na missão de educar suas
crianças e adolescentes. Por sermos uma casa acolhedora, buscamos dar atenção às
necessidades apresentadas, colhendo, como frutos, a excelência na formação acadêmica
e humana dos nossos estudantes. Muitos desafios nos foram apresentados durante essa
história e todos eles foram superados, com as graças de Deus e de Nossa Senhora.
Ademais, o diálogo e a compreensão da comunidade escolar também se configuraram
necessários para o sucesso da nossa instituição. Dessa forma, o momento atual
configura-se apenas como mais um desafio para todos nós. É momento de
permanecermos unidos, firmes na fé e na esperança de que venceremos mais esta
batalha.
É notório que estamos vivenciando um momento atípico, uma situação sem
precedentes. E temos plena consciência de que, neste período de distanciamento social,
muitos se deparam com uma preocupação, diante da incerteza sobre os dias que estão
por vir. Tenhamos fé! Estamos juntos neste barco que navega em águas também por nós
desconhecidas.
Tendo em vista tal situação, nós, do Colégio Soledade, pedimos a compreensão
dos senhores, tanto no que diz respeito aos aspectos pedagógicos quanto aos aspectos
financeiros.
A diretora pedagógica, Rita Brandão, e a coordenadora pedagógica, Eveline
Fernandes, estão atuando juntamente aos professores, a fim de que os nossos estudantes
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sejam devidamente assistidos, produzam conhecimento e aprendam efetivamente, por
meio de aulas virtuais e dos recursos digitais disponíveis.
Quanto ao setor financeiro, estamos fazendo o possível para atender a todos;
inclusive, prorrogamos o vencimento do boleto do dia 10/04/2020 para o dia
30/04/2020, sem cobrança de juros e multas. Nos dias 28, 29 e 30/04/2020, no turno
matutino, a tesouraria funcionará, a fim de que todos os responsáveis, que ainda não
conseguiram, possam pagar o boleto, mantendo seu desconto garantido.
Vale ressaltar que já concedemos um desconto significativo no pagamento das
parcelas. Portanto, não temos condições de aumentar esse percentual, pois, se assim o
fizermos, não teremos condições de honrar os compromissos do mês que continuam
chegando à nossa instituição, sem nenhum tipo de desconto. Além disso, estamos
investindo em uma plataforma digital, a qual permitirá que os professores interajam com
os alunos de uma forma mais eficaz, melhorando a qualidade de ensino neste período de
distanciamento social.
Também informamos aos senhores que o pagamento das atividades extras
(capoeira para 2º ao 5º ano – escolinha, integral, ballet e natação) está suspenso
temporariamente. Quando tais atividades normalizarem, negociaremos com os
responsáveis que porventura realizaram o pagamento do boleto do mês de abril.
Na primeira reunião de pais que realizamos neste ano, salientamos a
importância do diálogo em todas as situações. Assim, pedimos copiosamente a
compreensão dos senhores, especialmente diante desta realidade imprevista.
O Colégio Soledade (religiosas, diretora, coordenadora, professores e
funcionários) deseja o retorno das aulas e das atividades tanto quanto os senhores.
Rogamos que continuemos unidos.
Tenham certeza de que as Irmãs Ursulinas estão rezando por todos vocês e
aguardando ansiosamente o retorno de nossos alunos.
“Seja Jesus Cristo seu Único Tesouro.”
Santa Ângela

Fraternalmente,
Irmã Ana Paula.

