
  

 

 

 

                                                                                                                                       

Prezados Familiares! 
 

Solidários com a dificuldade financeira pela qual todos estão passando, após análise criteriosa de 

custos e a adoção de medidas de apoio e de preservação de emprego oferecidas pelo Governo 

Federal, a Direção da Escola Bandeirantes decidiu conceder um DESCONTO EMERGENCIAL 

DE 20% nas mensalidades.   
 

O desconto será válido a partir do mês de maio até o retorno das aulas presenciais, como forma de 

parceria entre a escola e todas as famílias que serão beneficiadas com a redução das mensalidades 

neste momento de crise. A parceria firmada entre a Escola Bandeirantes e a comunidade se estende 

aos seus colaboradores, de modo que os empregos estão sendo preservados. 
 

Queremos a união e a compreensão de todos para conseguirmos, num futuro próximo, olhar nos olhos 
uns dos outros e agradecer calorosamente a parceria.  
 

Com essa medida, pretendemos colaborar significativamente nesse difícil momento.  
 

A Família Bandeirantes é muito importante para nós! 

 

Informaremos oportunamente como procederemos em relação aos boletos. 

 

REDE DE SOLIDARIEDADE BAND 
 

Não vamos ficar de braços cruzados! Queremos estimular o comércio e serviços em nossa 

comunidade! Você é dono de algum negócio ou presta serviços?  
 

Envie um e-mail para contato@escolabandeirantes.com.br com o assunto “Comércio Local” e nos 

conte sobre o seu negócio. Vamos divulgar sua atividade em nossas mídias sociais e ampliar sua rede 

de alcance. Também pedimos que prestigiem o comércio local e valorizem nossa comunidade.  

Contem conosco! 

 

PESQUISA BAND 
 

Na busca de aprimorar nosso ensino digital, encaminharemos uma pesquisa para nos auxiliar na 

adequação das aulas online e realizar os ajustes necessários. 
 

Queremos ouvir as famílias!  
 

Será enviado por e-mail até o dia 30 de abril. Lembrando que a meta é sempre a construção de uma 

escola melhor para todos: equipe, pais e alunos. 

 

Caso seja necessário contatar a escola, favor enviar mensagem por e-mail para: 

contato@escolabandeirantes.com.br  
 

Atenciosamente 

A Direção 

29/04/2020 
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