
 

Escola Bilíngue Arca de Noé 

Circular n. 04/2012                                                               27/04/2012 
 
Ref.: Alteração no Sistema de Cobrança 
 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis: 

Esta circular objetiva informar aos pais sobre a alteração no nosso sistema de recebimento das 

mensalidades. A partir do mês de maio as mensalidades não mais serão quitadas na secretaria da escola. 

A mudança ocorreu especialmente em face da maior segurança que o sistema bancário oferece a todos, 

uma vez que o recebimento nas dependências da escola acarreta o transporte até o banco de cheques e 

valores em espécie. Abaixo seguem algumas instruções relativas à alteração: 

1. Continuam vigorando o Contrato de Prestação de Serviço  acordado entre a Arca de Noé e as 

famílias no que se refere à data de pagamento e a cobrança de juros e multa. 

2. Até a data do vencimento da mensalidade (dia 05 de cada mês) o pagamento poderá ser efetuado 

em outro banco que participe do sistema de cobrança integrada. A partir da data do vencimento 

somente na rede Bradesco. 

3. Caso a mensalidade não seja quitada no prazo de 60 dias da data do vencimento, o boleto será 

retirado pelo Banco do sistema de cobrança, devendo os pais se dirigir à escola para efetivação de 

novo carnê. 

4. Junto a esta estamos enviando os carnês para pagamento até o final do presente ano letivo. Na 

oportunidade, informamos que a emissão de novo carnê demandará custo para a escola e 

consequentemente para as famílias. Neste sentido, solicitamos que ao receberem seus carnês 

confirmem os dados; caso haja alguma falha procurem de imediato a escola para retificação. 

5. O pagamento das aulas extras, como ballet e natação, permanecerão na escola. 

A direção da Arca de Noé coloca-se à disposição para prestar qualquer esclarecimento que ainda se faça 

necessário. 

Atenciosamente, 
 
Graziela Alves Miranda 
          Diretora 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

CIENTE E DE POSSE DO CARNÊ 

 

Assinatura:____________________________________ Data:_________________________ 


