QUANTO VALE A MENSALIDADE ESCOLAR?
Esta talvez seja a mais comum, entre as prioridades dos pais na escolha da
escola. De nada adianta a escola ser a que os pais desejam, se não puderem pagar.
Este fato motiva muitos pais a telefonarem antes da visita à escola e isso pode gerar
um grave erro na escolha. É comum que as escolas ofereçam descontos em
matrículas, taxas e outros custos, também não é difícil, se realmente houver vontade
das duas partes, uma negociação sobre o preço da mensalidade, pois o que ocorre
atualmente é a negociação em torno da anuidade escolar e das formas pelas quais
esta anuidade pode ser paga. Este sistema garantido por um contrato de prestação
de serviços educacionais, trouxe algumas modificações ao antigo sistema de
mensalidades. Algumas escolas estão propondo a divisão da anuidade escolar de
várias formas, oferecendo descontos para a quitação da mesma em menos tempo e
até mesmo parcelando a anuidade em mais de doze mensalidades. Todas estas
formas de acordo podem ser negociadas de acordo com a atividade profissional dos
pais e de como eles geram sua própria receita.
O que o responsável não deve fazer é descartar uma escola pelo seu preço,
sem ao menos visitá-la. Sou testemunha de casos em que os pais descartaram a
escola onde sempre quiseram colocar seus filhos por causa do preço e meses
depois ao conversar com os mesmos pais, ouvi o relato do aumento substancial nos
custos da escola, inicialmente mais barata e que à época da conversa já se
equiparava em preço àquela desejada pelos pais, contudo o casal teve que esperar
o fim do ano letivo para realizar a mudança, com prejuízos para todos os lados,
principalmente para o aluno.
Outra questão importante neste aspecto é a “famosa” relação custo-benefício.
No trabalho pedagógico existem muitas variáveis que não são levadas em conta
pelos pais no momento da matrícula, mas que fazem a diferença no dia a dia do
aluno. São muitos os exemplos, citaremos apenas alguns:
Em relação às instalações físicas:
B Laboratórios e salas específicas para determinadas atividades possuem um custo
de manutenção razoável para funcionarem bem. O mesmo podemos dizer de uma
boa biblioteca.
B Em algumas cidades, a temperatura é particularmente alta ou baixa, o que
influencia diretamente na produtividade dos alunos. Por isso, algumas escolas
oferecem climatização dos ambientes, proporcionando maior conforto e,
conseqüentemente, melhor rendimento acadêmico, tanto para professores quanto
para alunos.
Em relação aos professores e funcionários:
B As escolas que já perceberam que o seu maior patrimônio está naqueles que lá
trabalham, investem em capacitação contínua e avaliação institucional. São
instituições comprometidas com o progresso profissional de seus funcionários
para poder prestar serviços cada vez melhores aos alunos e suas famílias. Este
tipo de trabalho pressupõe além de verbas destinadas a este fim, o real

comprometimento das pessoas para o sucesso da iniciativa. Algumas escolas já
estão fazendo parcerias com universidades para que seus professores possam
freqüentar cursos de graduação e/ou pós-graduação custeados, totalmente ou
parcialmente, pela própria instituição, dentro ou fora de suas dependências; o que
permite mais conforto para o professor ou o funcionário que não precisará
deslocar-se para freqüentar às aulas.
Os pais devem considerar esta movimentação da escola como um investimento
em seus próprios filhos, pois a aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos
funcionários será no seu dia a dia.
Estas questões devem ser objeto de perguntas dos pais aos responsáveis
pela escola, para que possam avaliar as vantagens que poderão usufruir direta ou
indiretamente da iniciativa da instituição.

