
 

 

 

Jaú, 17 de abril de 2.020 

 

CARTA ABERTA – COVID 19 – COLÉGIO DA FUNDAÇÃO 

 
A Fundação Educacional “Dr Raul Bauab”–Jahu, mantenedora do Colégio da 

Fundação, em cumprimento às determinações e orientações dos órgãos de saúde 

pública dos governos municipal, estadual e federal, do Ministério da Educação e da 

Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo, suspendeu as aulas 

presenciais neste período de pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), 

substituindo-as por atividades remotas. 

Esclarecemos que eventuais custos operacionais, que temporária e 

eventualmente deixarão de existir - água e energia elétrica, materiais de insumo - 

serão insignificantes quando comparados com os investimentos que foram, estão 

sendo e serão destinadas em infraestrutura tecnológica para oferecer um ensino 

presencial remoto com conteúdo e qualidade.  

Neste momento extremamente difícil, a Fundação está se esforçando para 

manter sua equipe de colaboradores completa e não precisar desligar ninguém do 

seu quadro de funcionários, mantendo o regular pagamento de salários, encargos 

trabalhistas e demais compromissos assumidos para a sua manutenção. 

Informamos, ainda, que, conforme previsto na Lei 9.870/99 - Lei das 

Mensalidades Escolares, o valor cobrado mensalmente corresponde ao valor total 

do custo do ano letivo em curso.  

Estamos seguindo o entendimento da Nota Técnica                                                          

n.º 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, da Secretaria Nacional do Consumidor,  

órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que recomenda, 

diante desta situação excepcional que o mundo atravessa, esforço de todos para 

cumprir os pagamentos das mensalidades e não causar uma desestruturação das 

escolas que já fizeram sua programação anual de custos. 

Reiteramos, que a Fundação não vem medindo esforços para que os alunos 

não sejam prejudicados com a suspenção das aulas presenciais, e continuem a 

receber o ensino de qualidade praticado pela entidade. 

Diante desse contexto e considerando as dificuldades pelas quais perpassam 

algumas famílias, a Fundação se mantêm receptiva e aberta a diálogos com vistas 

ao atendimento da comunidade escolar. 

Certos de contar com a compreensão de todos e cientes de que juntos 

sairemos mais fortalecidos dessa batalha, permanecemos a disposição dos nossos 

Alunos e seus Familiares nos canais de comunicação amplamente divulgados pela 

Fundação em seu portal e aplicativo. 
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