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São Gonçalo, setembro de 2021
COMUNICADO OFICIAL

Prezados Pais e Colaboradores,

Nos últimos anos, a nossa escola vem tendo dificuldades em honrar os seus
compromissos financeiros devido à crise financeira, fazendo com que houvesse uma
diminuição do poder aquisitivo da população, acarretando uma grande inadimplência
escolar e a pandemia agravando esse quadro, prejudicando as condições de sobrevivência
do Cemol.
Mesmo trabalhando duro, tendo empreendido um esforço quase sobrenatural, após
muitas noites perdidas buscando achar uma saída para essa situação, não foram
suficientes para evitar, lamentavelmente, o encerramento da nossa escola que, há mais de
61 anos vem cumprindo com excelência a sua missão.
Há uma tristeza sim, porém, existe muito ORGULHO por formar gerações de
pessoas éticas, honradas, comprometidas socialmente e, sobretudo, HUMANAS. Essa é a
nossa herança, esse é o legado deixado por D. Loymar e Sr Luiz Carlos Prestes, nossos
eternos diretores.
Continuaremos a trabalhar com o mesmo afinco e dedicação até dezembro. O nosso
compromisso vai além dos aspectos sociais e financeiros. Contem com toda Família Cemol
no desempenho das suas funções profissionais.
Além disso, a escola reitera a necessidade dos pais honrarem com as mensalidades
para que os salários dos professores, coordenadores e demais funcionários sejam pagos,
como sempre foi, até o presente momento.
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A nossa eterna gratidão àqueles profissionais que passaram pelo Cemol,
contribuindo de forma relevante na construção da história de nossa escola. MUITO
OBRIGADO!
Agradecemos aos pais que confiaram em nosso trabalho e continuaram conosco até
o final.
Aos nossos alunos, a saudade será ENORME ! Vocês marcaram a vida de cada um
de nós e que levaremos para sempre.
Aos professores, viga mestre de uma nação, que dedicaram-se e nunca desistiram
num momento tão difícil e complicado que vivemos, no início da pandemia. Agradecê-los a
grande contribuição na construção de novos saberes, como também, na formação de cada
aluno. O nosso MUITO OBRIGADO !
Gostaríamos de informar que continuaremos com a Educação Infantil e o Integral, e
também, ofereceremos AULAS DE REFORÇO ESCOLAR com a mesma qualidade Cemol!
Por último, comunicar que a partir de 2022, as instalações do prédio principal foi
alugado para a REDE MV1 e que os nossos alunos, se matriculados, terão um cuidado e
um olhar muito especial. Desejamos muito sucesso!
Com a crença na Educação como força motriz para formação do cidadão mais
consciente e na construção de uma sociedade mais igualitária, acreditamos numa nova
etapa, NUM NOVO COMEÇO.
Com carinho e afeto,
A Direção do Cemol.
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