
Prezados pais e responsáveis, 

Vivenciamos com alegria e esperança o início do ano letivo. Gradualmente, o nosso campus ganhou vida, 
com oportunidades de aprendizado para todos nós sobre como experienciarmos, com responsabilidade e 
serenidade, esta nova vida que nos é apresentada. 

A proposta acadêmica de 2021 objetiva garantir o continuum pedagógico nas três dimensões do aprender, 
em um momento histórico de transição do projeto político-pedagógico devido à pandemia, tendo em vista as 
permanências e rupturas na proposta pedagógica curricular em suas aprendizagens e conteúdos estruturantes, 
a fim de gerarmos aprendizagens de qualidade, atuais, justas, pertinentes e inclusivas. A exemplo dos anos 
anteriores, trilharemos juntos esse caminho, optando pelo melhor para os nossos estudantes.  

É com satisfação que, em 24 de fevereiro, celebramos os 64 anos do Colégio Medianeira. Temos histórias 
de famílias que estão conosco há gerações e que nos enchem de orgulho pelo reconhecimento e confiança 
depositados na proposta educativa da Companhia de Jesus. Convidamos vocês a acessarem o nosso site e 
conferirem histórias de avós, pais, filhos e netos sobre o que representa pertencer à família Medianeira. 
Aproveitamos para agradecer a cada família que faz parte da nossa história, as que estão chegando agora, as 
que já têm um relacionamento antigo conosco e àquelas que estão a gerações por aqui, pela confiança em 
nossa missão educativa e parceria nessa jornada. 

Abaixo, apresentamos alguns orientadores iniciais para o mês de março: 

1º Responsabilidade no enfrentamento à COVID-19: 
- No dia 24/2, Curitiba entrou novamente na bandeira laranja (ver notícia). Portanto, reforçamos o pedido 

a toda comunidade educativa (famílias, estudantes, educadores, fornecedores) para que continuem 
atentos às recomendações de prevenção ao Coronavírus, pois a responsabilidade individual é que 
beneficiará o bem-comum e evitará mais retrocessos no combate à pandemia. 

- O protocolo vigente do Colégio Medianeira está sempre disponível para consulta em nosso site. 
Sugerimos atenção redobrada de familiares que apresentarem algum desses sintomas: coriza, tosse, 
dor de garganta, temperatura igual ou superior a 37,5ºC, falta de ar, perda de olfato ou paladar, mora 
com alguém suspeito ou confirmado com COVID-19. 

“Neste momento de crise, a batalha decisiva trava-se dentro da pró-
pria humanidade. Se essa epidemia resultar em maior desunião e 
maior desconfiança entre os seres humanos, o vírus terá aí sua grande 
vitória. Quando os humanos batem boca, os vírus se multiplicam. Por 
outro lado, se a epidemia resultar numa cooperação global mais estrei-
ta, triunfaremos não apenas contra o coronavírus, mas contra todos os 
patógenos futuros.” (Yuval Noah Harari, 2020).

Coronavírus
(Atualização – 05/03/2021)

https://www.colegiomedianeira.g12.br/colegio-medianeira-completa-64-anos/
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/agravamento-da-pandemia-leva-curitiba-de-volta-a-bandeira-laranja/58068
https://www.colegiomedianeira.g12.br/protocolos/


2º Atividades complementares no contraturno: 
- Faremos em março um movimento de escuta às famílias sobre o interesse nas atividades de contraturno, 

para alinharmos a oferta e de horários e atividades conforme a demanda. Na sequência informaremos 
sobre as inscrições, bem como a previsão para o início das atividades, tão logo tenhamos autorização legal. 

- Para quem deseja alguma atividade esportiva ou musical fora do campus do Colégio Medianeira, 
informamos que fizemos parcerias com a Academia Gustavo Borges e a Escola de Música Paideia. 
Estudantes, pais, irmãos e educadores do Medianeira têm descontos de 10 a 15%. 

- Outras propostas de atividades totalmente on-line ofertadas pelos parceiros de Dança, Teatro, Robótica 
e Programação já foram divulgadas pelo aplicativo ClipEscola e estão disponíveis em nosso site.

3º Política de Descontos: 
Gradualmente, a rotina escolar começou a ser restabelecida presencialmente em nosso campus. O 

momento nos impôs uma pequena pausa na presença de nossos estudantes, mas seguimos firmes em 
nossa entrega e no compromisso com uma educação de qualidade, formando integralmente, mesmo 
em ambiente remoto. Nosso retorno exigiu da instituição uma série de investimentos em infraestrutura 
local para adequação aos novos protocolos sanitários, assim como reestruturação tecnológica que 
garanta o pleno funcionamento das aulas híbridas e on-line, e permanecemos prontos para retomar as 
aulas presenciais assim que possível.  

Além dos desafios operacionais dessa nova rotina escolar, é importante citar a preocupação com a 
situação econômica do país, que afeta grande parte de nossas famílias, o que fez o Medianeira adotar 
o desconto linear de maio a dezembro de 2020. Para 2021, mantivemos o mesmo olhar cuidadoso às 
nossas famílias, reajustando as mensalidades de forma conservadora, abaixo da inflação. Igualmente, 
estendemos os mesmos descontos lineares para janeiro e fevereiro de 2021 nos mesmos patamares 
de 2020. Esperamos, desta forma, ter contribuído o máximo possível neste período para mitigar as 
necessidades das nossas famílias. Ainda atenciosos ao momento, manteremos o desconto linear para 
março conforme política abaixo:

- Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental: 10%
- 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio: 5%
- Para as turmas do Integral, devido às incertezas em relação ao retorno das aulas presenciais em 
março, o custo da alimentação será descontado proporcionalmente na mensalidade de abril. 

Manteremos um canal aberto para dúvidas por meio do e-mail tesouraria@colegiomedianeira.g12.br.

Por fim, continuamos atentos e atuantes neste cenário que nos exige discernimento, criatividade e muita 
responsabilidade. Fundamentados em nossa missão educacional, prosseguimos confiantes em nosso trabalho 

de excelência humana e acadêmica. 

Cordialmente,

Direção do Colégio Medianeira.

“A Quaresma é uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo 
para verificar as estradas que estamos percorrendo, para encontrar o caminho que nos leva de 
volta a casa, para redescobrir o vínculo fundamental com Deus, do qual tudo depende”. 

(Papa Francisco, 17 de fevereiro de 2021).

https://www.colegiomedianeira.g12.br/contraturno/
mailto:tesouraria%40colegiomedianeira.g12.br?subject=

