
 

 

 

 

Informações sobre as mensalidades 
 

 

Prezados pais e/ou responsáveis,  

Mesmo com o novo cenário em que temos vivido, as equipes do Colégio Batista Mineiro e das demais 

unidades da Rede Batista de Educação continuam trabalhando, agora de forma quase totalmente 

remota, para ofertar conteúdos de qualidade aos estudantes e para manter o funcionamento da 

instituição. Ao mesmo tempo, todos nós estamos apreensivos com a atual situação provocada pela 

COVID-19 que, além dos riscos para a saúde, também coloca em dificuldade financeira boa parte das 

famílias. 

Neste contexto, temos analisado alternativas para melhor apoiar as famílias contratantes, mas tendo o 

cuidado de não colocar em risco excessivo a situação econômica da escola, que já vinha se empenhando 

para manter o equilíbrio devido à situação do país nos últimos anos.  

Um primeiro aspecto a considerar é que o contrato de prestação de serviços da escola com a família 

prevê o pagamento de uma anuidade, que é dividida em doze parcelas mensais, não se tratando de 

mensalidades pela prestação de serviço naquele mês específico. 

Também há que se considerar que, mesmo diante da suspensão das aulas presenciais, a equipe da 

escola permanece empenhada na tarefa de ensinar os estudantes, utilizando de todos os meios 

disponíveis, como os canais e plataformas digitais, iniciando com as atividades pedagógicas e 

gradualmente passando a ofertar os componentes curriculares previstos no programa.  

Ressaltamos que temos o compromisso de cumprir o programa de ensino em sua totalidade e, ao final 

do período, revisaremos o calendário escolar, programando aulas presenciais de reposição nos casos 

necessários, tudo de acordo com legislação vigente. 

Caso sua família não tenha como quitar no prazo essa próxima parcela de mensalidade, poderá negociá-

la com a escola até o término do período de isolamento social. Queremos somar forças com todas as 

famílias, para que, juntos, possamos passar por essa fase crítica da nossa sociedade e da nossa 

economia. 

Reiteramos que a alteração do modelo das aulas presenciais por aulas online/remotas, realizadas 

devidas às condições impostas pela COVID-19, não alterou os custos da escola, uma vez que a folha de 

salários da equipe docentes e dos colaboradores consome a maior parte da receita, e essa despesa 

permanece inalterada. 

Finalmente, pedimos que você continue confiando na nossa escola.  Esteja certo de que continuamos 

empenhados como sempre para bem atender os estudantes e as famílias que nos contratam. 

Cordialmente, 

 

 

Belo Horizonte, 03 de abril de 2020. 


