
 

COMUNICADO OFICIAL - MENSALIDADES ESCOLA GRACE 
 

Curitiba, 08 de maio de 2020. 

 

Prezados pais e responsáveis, 

 

Temos recebido mensagens de algumas famílias nos perguntando como ficará a situação das             

mensalidades da Escola Grace durante este tempo em que a Escola tem atuado remotamente. 

Como forma de mantermos nossa forma transparente de trabalho, seguem alguns           

esclarecimentos sobre o tema. 

 

Conforme nosso mantenedor Albert Martins falou em vídeo enviado no dia 25 de abril, e reforçou                

em nossa reunião online do dia 28 de abril, a Escola segue levantando o valor da economia real                  

que teremos neste período de paralisação. Queremos ressaltar que toda a economia real que              

tivermos com as despesas de água, luz, telefone, folha de pagamento, entre outras, será              

repassada em sua totalidade aos pais, já para o próximo boleto com vencimento no início de                

junho. 

Queremos ainda esclarecer que esse desconto não foi repassado aos pais no boleto de maio,               

pois algumas contas ainda não estão fechadas, devido a divergências nas faturas de luz, água e                

despesas com folha de pagamento. 

 

CONTAS DE ÁGUA E LUZ 
A leitura de nossas contas de água e luz é feita todo dia 15, com cobrança no mês posterior. Em                    

abril verificamos que, em ambas as contas, foram cobrados valores indevidos. Mesmo a escola              

estando fechada por 24 dias do período de leitura, as referidas contas vieram com o mesmo valor                 

do mês anterior. Já estamos em contato com a Sanepar e Copel, que dizem estar apurando o                 

porquê dessas divergências. 

 

Em relação à Sanepar, a leitura do consumo foi feita corretamente, mas o valor aferido foi o                 

mesmo do mês anterior, mesmo a escola estando por 24 dias fechada no período de medição.                

Foram gastos 20m3  e estão nos cobrando 150m3  pelo período. 



Já, a leitura da Copel foi feita de forma indevida e já pedimos retificação. Em nossa conta consta                  

como leitura final o valor de 4525 kWh porém, em nosso relógio de consumo estamos na marca                 

de 4300 kWh. Estamos aguardando uma posição da concessionária. 

 
FOLHA DE PAGAMENTO 
Estávamos aguardando há mais de 30 dias a resposta do governo sobre nossa solicitação              

relacionada a MP 936, sobre a suspensão/redução da jornada de trabalho de vários dos nossos               

colaboradores. Somente dia 06 de maio, tivemos acesso às informações sobre deferimentos e             

indeferimentos do que foi solicitado pela Escola. 

Infelizmente, algumas das nossas solicitações foram indeferidas. Alguns de nossos colaboradores           

que ocupam cargo no funcionalismo público, estagiários, não foram contemplados pela MP, e             

colaboradores que trabalham em dois turnos, apenas um contrato foi aceito. Esses indeferimentos             

impactarão diretamente em nossos gastos com a folha de pagamento já neste mês de maio. 

Queremos destacar que não haverá prejuízo algum para o funcionário que teve o pedido              

indeferido, pois desde o início, nosso acordo com eles foi de honrar o salário líquido mensal, o                 

governo deferindo ou não a solicitação. Fizemos isso pois entendemos que nossos colaboradores             

não possuem qualquer responsabilidade por tudo que vem acontecendo, e estão se dedicando             

remotamente para garantir a qualidade e a excelência, marcas da Escola Grace.  

Para que nossa palavra seja cumprida, temos negociado prazos de alguns pagamentos, como,             

por exemplo aluguel e impostos, que, serão protelados, mas não perdoados. Dessa forma, esses              

valores terão que ser absorvidos junto ao mês corrente. 

 

Tenham certeza que estamos trabalhando para que todas as informações levantadas expressem            

exatamente a economia obtida pela escola nesse período, e que até o final da próxima semana                

emitiremos um novo comunicado sobre como ficarão os valores das mensalidades a partir do mês               

que vem, bem como as regras para que cada família possa usufruir do mesmo. 

 

PEDIDOS DE DESCONTO 

Estamos recebendo algumas solicitações de descontos, mas pedimos que aguardem esses           

cálculos ficarem prontos, pois nosso valor de anuidade é calculado com o objetivo de              

proporcionar uma mensalidade acessível, sem grandes margens, acolhendo assim o maior           

número de famílias possíveis pois o propósito da Grace é oferecer uma educação de qualidade e                

excelência pautados nos valores e princípios bíblicos. Assim como algumas famílias, também            

tivemos perda de receitas como as aulas extra curriculares e a cantina que ajudam na               

composição de nossas receitas mensais, sem considerar o índice de inadimplência que dobrou             

neste período. Porém apesar dessas dificuldades cremos que podemos estabelecer um acordo            

da melhor maneira possível para todos. 

 



A Grace é uma escola cristã, que tem suas diretrizes baseadas na Bíblia, e, por diversas vezes                 

somos abordados sob esta argumentação. Queremos afirmar que a seguimos quanto a sermos             

justos e também prudentes, planejando cuidadosamente todas nossas tomadas de decisões,           

como a Palavra também nos aconselha. Queremos, como diz a Bíblia ser justos e prudentes.  

 

Reafirmamos nosso compromisso com vocês, que, de maneira alguma a escola ficará com parte              

da economia gerada com a paralisação. Sabemos que é direito de vocês. Mas também              

precisamos agir com critério, para que na volta às aulas, possamos manter nosso nível de               

atenção e excelência, com o qual temos trabalhado durante esses três anos, com a graça de                

Deus. 

 

Seguimos à disposição, 

Direção administrativa. 

 


