CONCESSÃO
DE DESCONTO
Prezada família,
Em meio à apreensão do presente e à incerteza do futuro, o Mopi, que completou 47
anos no último domingo, garante que nossa prioridade é estar, mais do que
nunca, ao seu lado e do seu filho. Para isso, apostamos no diálogo e em uma
relação de longo prazo com as famílias.
Em nossa circular do dia 26 de março, comunicamos que a escola já estava negociando com fornecedores e parceiros, a fim de buscar as reduções de custos que
permitiriam conceder descontos nas parcelas da anuidade escolar. A tarefa não seria
simples, pois as reduções mais óbvias como luz, água, telefone, gás e vale-transporte, somadas, não alcançavam 5% do custo total de operação da escola. O custo
mais relevante, próximo a 70%, é aquele que mais nos esforçamos em preservar: as
pessoas que estarão ao lado do seu filho quando reabrirmos nossas portas. Uma
escola não é feita de anônimos. Manter nossa equipe empregada é uma premissa
importante em qualquer tomada de decisão. Em paralelo aos esforços de redução de
custo, aumentamos o investimento em infraestrutura e treinamento para acelerarmos a migração do modelo presencial para o digital, que já estava em curso desde
2017 em parceria com a Google for Education. Somos imensamente gratos à nossa
equipe por ter se mobilizado para que essa transformação acontecesse de forma tão
urgente, significativa e profunda.

Após a finalização do estudo financeiro, o Mopi concederá os seguintes descontos:
- Sobre a parcela do horário parcial: 11%
- Sobre a parcela do horário Smart/Integral: 25%

Informações importantes:
- Os descontos serão aplicados nos boletos das famílias adimplentes e também serão
válidos para os pagamentos efetuados até as respectivas datas de vencimento;
- Conforme compromisso assumido na circular anterior, você notará a diferença de
valor na parcela da anuidade com vencimento em 5 de maio e retroagirá a abril;
- Os descontos serão cumulativos e, por isso, aplicados sobre a parcela paga por
você em seu boleto bancário;
- As famílias que pagaram anuidade à vista também terão acesso ao mesmo desconto. Entraremos em contato para explicar como será o processo para esses casos;
- Todas as oficinas lúdico-culturais terão isenção de cobrança no período em que a
escola funcionar de maneira não presencial.
Queremos que todos possam usufruir desses descontos, por isso, investimos em
uma relação próxima para que tornemos viável a continuidade de dois projetos
fundamentais, o do Mopi, enquanto instituição, e o da família.
Um abraço,
A Direção

