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Salvador, 08 de junho de 2020. 

 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  

 

COMUNICADO 

DICULGAÇÃO DO TAC (TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA) – GVE – PROCON – MPBA – 

DEFENSORIA PÚBLICA 

 

A Direção do Colégio Vitória-Régia COMUNICA a todos os Senhores Pais e/ou Responsáveis que, em 02 de junho de 

2020, foi firmado pelo GVE-Grupo de Valorização da Educação (um grande grupo de Escolas particulares de Salvador), 

do qual fazemos parte, junto à Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-BA), à Defensoria 

Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) e ao Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC), no sentido de disciplinarmos condutas específicas para esse período de afastamento das aulas 

presenciais. Dentre algumas cláusulas do TAC,destacamos abaixo: 

 

“1.1 OBJETO - Cláusula primeira: Este TAC propõe-se a modificação (ADEQUAÇÃO) das cláusulas contratuais, por 

fato superveniente, da prestação de serviços educacionais por instituições de ensino privadas, na cidade de Salvador, 

relativos à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em razão da superveniência da pandemia do COVID-

19 e da consequente impossibilidade da prestação dos serviços conforme originalmente contratados.” 

 

Cumprindo o que estabelece a Cláusula Décima do referido TAC, que aborda a obrigação de as escolas comunicarem aos 

consumidores contratantes os termos do mencionado instrumento, no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da sua 

assinatura, serve o presente COMUNICADO para informar-lhes que já se encontra publicado no sitedo Colégio Vitória-

Régia na Internet, www.vitoriaregia.net o texto em sua íntegra do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) aqui 

citado.Igualmente, este COMUNICADO também foi enviado aos Senhoresatravés do aplicativo IsCoolApp de 

comunicação Escola-Família e, além disso, uma mensagem via SMS, informando-lhes que o referido TAC e este 

COMUNICADO estão disponibilizados nos portais do Colégio na Internet.  

 

Cumprindo também o que estabelece aCláusula Quinta do referido TAC, disposto no item 3, letra “a”, informamos quais 

os canais específicos de comunicação que os Senhores devem utilizar para tratar de qualquer assunto de seu interesse com 

o Colégio, relacionados com a vida escolar dos seus filhos, especialmente os relativos às questões pedagógicas e 

financeiras, decorrentes em razão da pandemia do novo Coronavírus.  
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- Para as questões pedagógicas:   

G2 ao G5 da Ed. Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental I 

Direção Pedagógica: politano@vitoriaregia.net 

Orientação Pedagógica: paulagidi@vitoriaregia.net 

2º ao 4º Ano do Ensino Fundamental I 

Direção Pedagógica: anapaula@vitoriaregia.net 

Orientação Pedagógica: solange@vitoriaregia.net 

5º ao 8º Ano do Ensino Fundamental II 

Direção Pedagógica: alice@vitoriaregia.net 

Orientação Pedagógica: barbara@vitoriaregia.net 

9º ano do Ensino Fundamental II e 1º ao 3º Ano do Ensino Médio 

Direção Pedagógica: deby@vitoriaregia.net 

Orientação Pedagógica: priscila@vitoriaregia.net 

 

- Para as questões financeiras:   

tesourariavr@vitoriaregia.netou através do telefone (71) 98177-8715  

 

- Para as questões de secretaria:   

secretaria@vitoriaregia.netou através do telefone (71) 98113-8197  

 

Sugerimos a todos uma leitura atenta ao TAC, visto que o mesmo dispõe de vários assuntos importantes.  

Continuamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que julguem necessários e aproveitamos para desejar a 
todos uma boa semana. Se cuidem!  

 

Atenciosamente,  

 A DIREÇÃO 


