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Rio de Janeiro, 01 de abril de 2020 

 

Comunicado 

 

Em virtude da pandemia COVID-19, atravessamos um contexto desconhecido, inesperado 

e inédito. Estamos empenhados em contribuir para que esse momento de crise seja 

superado. Compreendemos a situação especial das famílias e temos acompanhado as 

medidas governamentais para reduzir os impactos. 

De imediato, estamos mobilizando esforços para que possamos, na medida do possível, 

assegurar aos nossos alunos a continuidade, ainda que de modo virtual, das atividades 

pedagógicas.  

A grande maioria das escolas privadas é formada por empresas ou organizações de 

pequeno porte, como é o caso da Escola Vitória, cuja viabilidade só é possível graças ao 

empenho de todos os profissionais que a integram e o apoio dos pais e responsáveis. 

Quanto a questões que têm sido levantadas referentes à redução de mensalidades: 

1. Na presente situação, ao contratante não caberia desconto ou redução do valor 

contratado ou postergação do vencimento das parcelas mensais de semestralidade ou 

anuidade. 

2. Durante o período da pandemia, o responsável financeiro pelo aluno deve continuar 

pagando regularmente as mensalidades, mesmo que as atividades estejam sendo 

prestadas à distância. 

3. O contrato de ensino tem carga horária mínima definida pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, e essa carga será cumprida à distância dada a necessidade prioritária de 

preservação da saúde pública. 

4. A Escola Vitória, como parte do Instituto Vitória, é uma Entidade de Assistência Social 

e Educacional, sem fins lucrativos, que opera sem margem de lucros, mas de forma 

saudável. Tem tomado medidas para manter suas contas em equilíbrio, mantendo todas 

as suas obrigações em dia. Diante do quadro atual, informamos que a Escola Vitória 

não possui condições de fornecer descontos adicionais aos seus alunos. 
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