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CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO 

Aqui o conhecimento transforma! 
 

COMUNICADO 

 

  Brumado – BA, 06 de maio de 2020 

Prezados Pais, Mães e Responsáveis: 

 

 A recomendação, por parte das autoridades, para que todos evitem sair de casa para 

conter o avanço da pandemia do novo Coronavírus impôs a necessidade de fechar escolas 

e faculdades em todo o território nacional. 

 A medida não foi adotada apenas no Brasil. Estima-se que quase 200 (duzentos) 

países determinaram o fechamento de escolas e universidades, decisão essa que tem 

afetado cerca de 1,3 bilhão de crianças e jovens em todo o mundo. 

O Centro Educacional Monteiro Lobato – CEML, está – e sempre esteve – bastante 

sensível ao momento em que estamos vivendo e, desde o começo dessa crise, vem 

empreendendo todos os esforços a fim de continuar desempenhando sua missão 

primordial: oferecer educação de qualidade. 

 Os desafios são muitos e, seguindo orientações e diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação, órgão do Ministério da Educação, o CEML decidiu por realizar atividades 

pedagógicas não presenciais, haja vista a suspensão das aulas presenciais em todos os 

estados brasileiros. 

 Tal opção, em primeiro lugar, visa a evitar que, com o decurso do tempo, ocorra o 

retrocesso de aprendizagem por parte dos estudantes, somado à perda do vínculo aluno-

professor, de fundamental importância nesse processo. 

 A legislação brasileira, por sua vez, permite que, em situações emergenciais, os 

ensinos fundamental e médio, além dos ensinos superior, profissionalizante e especial, 

possam ser realizados por meio de atividades à distância. 

 É válido esclarecer que o ensino prestado por meio digital, nesse momento de 

pandemia, não se equipara ao dito Ensino à Distância – EAD, uma vez que cada qual possui 

características próprias. Para facilitar a interação e o diálogo entre professores e 
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estudantes, a Escola optou pelas modalidades de aulas síncronas (ao vivo) e assíncronas 

(gravadas). 

 Ante a necessidade de adequar-se ao modelo dessas aulas virtuais, o Centro 

Educacional Monteiro Lobato vem fazendo novos e consideráveis investimentos, em função 

da disponibilização das aulas remotas. 

 Para tanto, vem sendo realizados, desde o início das aulas online, diversos 

investimentos para a criação e manutenção do Portal Monteiro Lobato 

(www.monteirolobatobrumado.com.br/portal), a exemplo de gastos com servidor, 

armazenamento, dados lógicos, plataforma, aquisição de licenças para transmissão, mão 

de obra e assessoria do programador, entre outros. 

 Assim, considerando que, nos ensinos fundamental e médio, os estudantes já estão 

em idade compatível para dar continuidade ao processo de aprendizagem sem grandes 

perdas, o CEML, através do seu Portal, passou a disponibilizar aulas pela internet, 

cumuladas com a indicação de atividades em casa, tudo feito com o maior planejamento e 

apoio pedagógico necessários. 

 No que se refere à Educação Infantil, a Escola, igualmente, tem se empenhado em 

oferecer atividades pertinentes, através do Portal Monteiro Lobato, garantindo a esse 

segmento o vínculo com a aprendizagem nesse momento de afastamento social. 

 Importante ressaltar que, após o retorno às aulas presenciais – o que, esperamos 

todos, seja em breve – o Centro Educacional Monteiro Lobato fará uma avaliação 

diagnóstica de cada estudante para verificar a consolidação do aprendizado durante o 

período de isolamento, assim como mudanças no calendário escolar para complemento do 

ano letivo. 

 Convém salientar que, por se tratar de uma emergência de saúde pública, fora do 

controle da Escola, que tem o seu planejamento financeiro feito de forma anual, o não 

pagamento das mensalidades pode gerar diversas consequências, a exemplo do 

desequilíbrio da situação econômico-financeira da Instituição de Ensino, que podem 

impactar, diretamente, o pagamento de salário dos professores e demais funcionários, além 

de comprometer outras obrigações já assumidas com seus credores e fornecedores, bem 

como os demais encargos. 

http://www.monteirolobatobrumado.com.br/portal
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Vale destacar, ainda, que, diante dos novos desafios apresentados, o CEML realizou 

contratações de assessoria jurídica de uma advogada, bem como de consultoria 

pedagógica. 

 Portanto, é indispensável o entendimento de que as mensalidades escolares definidas 

em contrato, viabilizam uma prestação de serviço anual e que o pagamento é parte da 

obrigação contratual assumida pelos responsáveis e condição essencial para que a Escola 

continue prestando seus serviços de forma satisfatória. 

 Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a Direção do Centro Educacional 

Monteiro Lobato concedeu um percentual de desconto, nas mensalidades escolares, 

enquanto perdurar a suspensão das aulas.  

 Sem mais para o momento, agradecemos pela atenção dispensada, ao tempo em que 

nos colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. 

 

                                                                    A Direção. 

 

 


