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CIRCULAR ÀS FAMÍLIAS 

Circular 018/2020- Covid-19. 

A CONTINUIDADE DO SANTA CECÍLIA DEPENDE DAS FAMÍLIAS  

Porto Alegre, 30 de julho de 2020. 

 Prezados Pais e/ou Responsáveis pelos estudantes do Colégio Santa Cecília. 

 Saudações Fraternais, 

 O Colégio Vicentino Santa Cecília, Instituição presente no município de Porto Alegre há 

74 anos, tem servido à comunidade, há várias gerações. Ao longo de todos esses anos, nossa 

escola destacou-se pela educação de qualidade e pelo cuidado atencioso, individual e zeloso por 

todos. Ao reiniciarmos o semestre letivo, depois de muita reflexão, consideramos conveniente 

pô-los a par do contexto financeiro em que se encontra nossa Instituição.  

 Este ano de 2020 revelou-se divisor de águas pelas inúmeras consequências que vem 

trazendo à sociedade e às Instituições de Ensino. O Colégio, comprometido com os estudantes, 

não mediu esforços para garantir o processo de ensino-aprendizagem buscando alternativas e 

atendendo diuturnamente as famílias em suas demandas. Por outro lado, os quadros financeiros 

revelam-se preocupantes. A alta taxa de inadimplência vem asseverando-se e, à medida em que 

tende a avançar, obriga-nos a pensar iniciativas não apenas que contenham tal situação, mas 

ainda obriga-nos a dar os primeiros encaminhamentos, não desconsiderando a possibilidade de 

revisão desta obra na Cidade de Porto Alegre.  

 Com transparência, que sempre foi marca registrada das Filhas da Caridade, fazemos 

sensível apelo às famílias, a fim de que busquem na medida do possível, manter em dia as 

mensalidades. É fundamental que os que estão inadimplentes busquem com o financeiro opções 

de negociação para as parcelas em atraso e ajudem-nos a garantir a continuidade desta obra 

educativa.  

 Durante muitas gerações o Colégio esteve aberto para receber as centenas de crianças 

e jovens, como sinal de apoio às famílias, para que pudessem assumir suas vidas, enquanto 

profissionais nas mais diferentes esferas da sociedade. Este é o momento em que a escola pede 

o seu carinho e atenção. Sabemos da estima e do valor que conferem à educação e ao Colégio 

Santa Cecília.  

 Quanto mais unidos estivermos, maior será a probabilidade de superarmos os limites 

que ora nos são impostos pelo contexto.  

 Sabendo que podemos contar com os senhores e senhoras, subscrevemo-nos rogando 

a Deus que os mantenha com saúde e livres de todos os perigos, bem como aos seus filhos e 

familiares. 

 Atenciosamente, 

Ir. Tereza Pereira                                                                               Prof. Dr. Rogério Ferraz de Andrade 

Diretora Administrativa                                                                              Diretor Pedagógico 
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