ESCOLA ALVACIR VITE ROSSI
EXCELÊNCIA EM ENSINO

Brasília, 08 de maio de 2020.
À comunidade da Escola Fundamental Alvacir Vite Rossi
A equipe de gestão informa aos senhores que a Instituição trabalha com seriedade e
integridade em relação ao processo pedagógico e financeiro.
Atuaremos com qualidade, sempre pensando na melhor estratégia para honrarmos com
os compromissos educacionais e procedimentos para o ano letivo de 2020.
Neste momento, contamos com o apoio e reconhecimento dos senhores em relação a
todo trabalho desenvolvido pela equipe e tradicionalmente apresentado há mais de 30 anos às
famílias parceiras da Escola AVR.
Relembramos que, desde o início da pandemia, toda a equipe de coordenação e direção
está à disposição pelos canais de comunicação já sinalizados nos comunicados anteriores
(escola@alvacirvrossi.com.br ou pelo telefone 3347-8486). Todos os e-mails e ligações estão
sendo respondidos e retornados em até 24 horas.
Temos recebido alguns questionamentos a respeito do financeiro. A Escola sempre foi
justa com o valor da mensalidade e continua honrando com seus compromissos, além de investir
em materiais específicos para cumprir com os procedimentos necessários e se adequar ao
cenário atual (Covid-19).
Ratificamos que a Escola conta com a orientação de um especialista da saúde que, junto
à equipe, está elaborando planos de ação com medidas de prevenção, visando melhorar a
estrutura institucional e manter a segurança de todos.
Sobre a adaptação do calendário anual e carga horária por ocasião do retorno das aulas
presenciais, esclarecemos que até o momento planejamos trabalhar com acréscimo de 50
minutos para cada turno, ou seja, os alunos entrarão um pouco mais cedo e/ou sairão um pouco
mais tarde.
Agradecemos e pedimos a compreensão, pois apesar de estarmos trabalhando
diariamente para mantermos a continuidade das aulas remotas, planejamentos e medidas
de adaptação da escola, dependemos de mais informações concretas da Secretaria de
Educação e do Governo do Distrito Federal para, assim, divulgarmos com veracidade o
novo calendário e/ou as novas estratégias de utilização da plataforma Google Classroom.
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Atenciosamente,
Direção e Coordenação
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