
 
 

                                                                 COMUNICADO SOBRE 
                                                      MENSALIDADES E AULAS NA  
                                                                              QUARENTENA 

 
  

Goiânia, 02 de abril de 2020. 
 
 
Prezados pais e alunos, 
 
 

Espero que vocês e suas famílias estejam bens e saudáveis.  

Diante do atual cenário de propagação do Corona vírus - COVID19 

e dos desdobramentos sociais decorrentes das ações implementadas para 

proteção e preservação das pessoas, já amplamente divulgados pelas mídias 

e jornais, dirijo-me a você para informar como a Escola pretende se organizar 

para fazer frente aos desafios apresentados em relação a reposição de aulas e 

as mensalidades. 

Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança na nossa escola 

para ensinar essa linda arte que é o ballet clássico à sua filha. Se você é aluno 

do clássico adulto, obrigado por nos prestigiar. 

A Escola teve que interromper as aulas no dia 15 de março por 

determinação legal, para preservar as pessoas desse contagioso vírus.   

Já são algumas semanas sem podermos ministrar aulas aos nossos 

alunos. E isso me entristece muito, e às nossas alunas também, pois recebi 

muitas mensagens nesse sentido.  

Para amenizar essa situação, começamos a postar aulas para que 

cada aluna possa aprender e se exercitar um pouco, além de ajudar a passar 

esse tempo de quarentena.  



Com a prorrogação da quarentena, venho propor três possibilidades 

para que você se manifeste quanto a melhor que te atende, para que possamos 

planejar os próximos meses de funcionamento da escola. 

1ª -  Opção: consiste pagamento normal dos meses, inclusive o mês de abril, 

com o depósito dos cheques entregues no plano ou com o pagamento dos 

boletos. A escola reporá as aulas em julho (da mesma forma que as 

escolas regulares farão).  

Caso a quarentena persista por mais de um mês, OS MESES PAGOS 

SERÃO COMPENSADOS AO FINAL DO PLANO. Assim, para repor esses 

meses com aulas não ministradas na quarentena, OS ALUNOS FARÃO 

AULAS SEM NOVOS PAGAMENTOS ATÉ FINALIZAR OS MESES DE 

CRÉDITO COM A ESCOLA.  

Essa é a melhor opção para a escola, pois manteríamos o funcionamento 

sem cortes ou ajustes na equipe. Você também terá aulas ministradas por 

todos os meses que foram pagos. 

2ª -  Opção: se você optar pela devolução do cheque do mês de abril, e depois, 

caso a quarentena persista por mais de um mês, seriam devolvidos os 

cheques de cada mês. Quando retornasse as atividades, o plano 

continuaria a partir do mês de retorno e finalizaria na data programada 

para o seu término. 

3ª -  Opção: seria tratar individualmente o seu caso, por meio de contato com 

a escola pelo celular 98173-0590. 

 

Conto com a sua colaboração e compreensão para 

manter esse projeto que sempre sonhei de ensinar ballet para as nossas 

crianças de Goiânia. De qualquer forma, independente da sua escolha, nossa 

equipe continuará disponibilizando as aulas de ballet por vídeos e, futuramente 



em aulas on-line, em LIVES, para que elas possam passar por esse difícil 

momento de quarentena com uma atividade ligada ao ballet.  

Caso queira, pode passar as aulas para as famílias de outras bailarinas, 

independente se estudam em nossa escola. 

 

Estou confiante e ansiosa pelo fim desta quarentena para 

colocar nossos projetos em andamento novamente. Aguardo o seu contato no 

cel. 98173-0590 ou por e-mail no diretoria@crisballet.com.br com a opção 

que você deseja para que possamos dar continuidade ao trabalho com as 

turmas. 

Obrigada pela Atenção. Estou disponível no celular e 

whatsapp. Desejo saúde plena a você e seus familiares. 

 

 

 

 


