
Impacto do Covid-19 
para famílias e para a 
educação básica em 
2022
Pesquisa do Melhor Escola aponta 
caminhos e estratégias para as 
escolas particulares

https://www.melhorescola.com.br/
https://querobolsa.com.br/escolas


Índice
Linha do Tempo da Covid-19 031

Por que a pesquisa foi feita? 042

Soluções do Melhor Escola para a crise 179

Sobre o Melhor Escola 1910

Sobre a pesquisa 05
Entrevistados3.1. 06

3

Impacto do Covid-19 na economia familiar 074

Renegociação de mensalidades 085

O que as famílias pretendem fazer
Comparação das respostas com o relatório de 20207.1. 11

7.2. Intenção das famílias com alunos na rede privada 13

7.3. Faixa de preço mais buscada dentre quem
pretende buscar outra escola particular

14

7.4. Intenção das famílias com alunos na rede pública 15

117

Satisfação das famílias com a conduta
das escolas durante a pandemia

106

Quanto as famílias estão dispostas a pagar
agora, no fim da pandemia

168

9.1. Captação de Alunos 17

9.2. Redução da Inadimplência 18



31/12/2019

Primeiros casos de 
COVID-19 na China

09/02/2020

Fechamento de 
escolas na China

22/03/2020

1.604 infectados no 
Brasil e 25 mortos

27/04/2020

Início de retorno 
das aulas na China

18/10/2021

Volta às aulas 
obrigatórias no 
estado de SP

09/01/2020

Primeira morte 
na China

25/02/2020

Primeiro caso da 
doença no Brasil

23/03/2020

Aulas interrompidas 
em boa parte dos 
estados brasileiros

17/01/2021

Início da vacinação 
no Brasil

22/12/2021

142 milhões de 
pessoas totalmente 
vacinadas

1. Linha do tempo da Covid-19
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2. Por que essa 
pesquisa foi feita?
Essa pesquisa é uma reedição de um 
levantamento feito em 2020 pelo Melhor 
Escola que mostra o impacto que o Covid-19 
teve na vida financeira das famílias 
brasileiras.

O estudo gira em torno, principalmente, no 
que tange a educação básica, visto que 
durante a pandemia muitos pais tiveram que 
tirar seus filhos da educação particular por 
não terem condições financeiras.

Dessa forma, após quase 2 anos de 
pandemia, refizemos a pesquisa para 
avaliarmos quais os efeitos econômicos que 
ainda prevalecem na sociedade.
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https://drive.google.com/file/d/1mLkEVY5rX3fIjSm_NFTTOMQJ_Um0uoL7/view


3. Sobre a pesquisa
A pesquisa foi realizada por meio de 
formulários digitais enviados por e-mail 
para a base de usuários do site Melhor 
Escola. As respostas foram coletadas no 
período de 24 de novembro até 16 de 
dezembro de 2021.

No total, mais de 1.600 famílias 
participaram da pesquisa.
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Têm alunos matriculados 
em escola particular

Têm alunos matriculados 
em escola pública

60,41%

39,59%

Tipo de instituição de ensino

Fundamental II

21,84%

Berçário

23,29%

Fundamental I

48,44%
Ensino Médio

6,44%

Etapas de ensino

Entrevistamos famílias com alunos matriculados em escolas públicas e particulares de 
todos os ciclos de ensino. (Berçário, Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio).
Obtivemos respostas de familiares de todos os estados brasileiros, exceto Acre, Amapá, 
Rondônia e Roraima. 

3.1. Entrevistados
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4. Impacto do Covid-19 
na economia familiar

Perdeu a renda
durante a pandemia 13,42%

15,46%

16%

22,74%

32,37%
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5. Renegociação
das mensalidades

das famílias com alunos em 
escolas particulares tentou 
algum tipo de renegociação

*A pergunta feita, para pais com filhos 
matriculados no ensino particular, foi:  "A 
escola propôs ou aceitou algum acordo 
sobre o pagamento das mensalidades?”

63,05%
das escolas particulares 
aceitaram ou propuseram 
acordos sobre o pagamento 
das mensalidades

59,36%
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Renegociação das mensalidades

0,30%

Suspendeu as mensalidades

1,79%

A escola não está
funcionando nesse momento

4,18%

Não aceitaram
nenhuma negociação

36,45%

Reembolsou os valores já pagos 
anteriormente

Reduziu / deu descontos nas mensalidades

57,27%
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6. Satisfação das famílias com a conduta 
das escolas durante a pandemia

5,03%
Muito satisfeito

20,27%
Satisfeito

39,79%

Não estou
satisfeito

34,91%

Parcialmente
satisfeitoRede pública

14,34%

Muito satisfeito

22,21%

Não estou
satisfeito

32,47%
Satisfeito

30,98%

Parcialmente
satisfeitoRede privada



*Consideradas respostas de famílias com alunos tanto na rede pública 
quanto na rede particular.

7. O que as famílias pretendem fazer?
7.1. Comparação das respostas com o relatório de 2020
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Gostaria de mantê-lo
na mesma instituição

Pretendo transferí-lo
para uma escola pública

Pretendo procurar uma
escola particular mais barata
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2020 2021

77,47%

9,32%

13,21%
14,44%

15,58%

41,52%
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Ao fazer a comparação com as respostas de 
2020, nota-se que as famílias estão tendendo a 
transferir os alunos para a rede pública. Porém, 
observa-se também um aumento no interesse 
na procura de escolas particulares com 
preços mais acessíveis. 

Dessa forma, famílias que buscam instituições 
mais baratas, muito provavelmente, vão buscar 
escolas com o preço que caiba no bolso delas ou 
que ofereçam alguma bolsa de estudo.



*Consideradas respostas apenas de famílias com alunos na rede privada.

7.2. Intenção das famílias com alunos na rede privada

48,11%

Gostaria de mantê-lo
na mesma instituição

14,14%

Pretendo transferí-lo
para uma escola pública

37,74%

Pretendo procurar
outra escola particular
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*Consideradas respostas apenas de famílias com alunos na rede privada.

7.3. Faixa de preço mais buscada dentre as famílias que
pretendem procurar outra escola particular
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56,34%

Pretendo procurar uma
escola mais barata

41%

Pretendo procurar uma
escola na mesma faixa
de preço

2,65%

Pretendo procurar uma
escola mais cara



*Consideradas respostas apenas de famílias com alunos na rede pública.

7.4. Intenção das famílias com alunos na rede pública

34,44%

Gostaria de mantê-lo
na mesma instituição

19,47%

Pretendo transferí-lo
para outra escola pública

46,09%

Pretendo transferí-lo
para rede particular
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8. Quanto as famílias estão
dispostas a pagar agora
Momento considerado por
muitos como o fim da pandemia

18,17%

Não posso pagar

33,69%

Mais do que R$ 300,00

48,13%

Menos do que R$ 300,00
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9. Soluções do 
Melhor Escola
9.1. Captação de alunos
O Marketplace do Melhor Escola ajuda a 
sua escola captar mais alunos de forma 
orgânica e gratuita!

QUERO CAPTAR ALUNOS
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https://www.melhorescola.com.br/mais-alunos


9.2. Redução de inadimplência
Caso o pai atrase a data de pagamento da 
mensalidade, ele perde o desconto durante 
o mês e deverá pagar o valor cheio. Se o 
responsável ficar dois meses consecutivos 
sem realizar o pagamento, a bolsa será 
suspensa e o aluno perderá o desconto.
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10. Sobre o Melhor Escola
O Melhor Escola é um marketplace de educação 

básica que conecta alunos a escolas da Educação 

Básica desde 2013. Em 2019, a empresa passou a 

fazer parte do grupo Quero Educação, a maior 

plataforma de serviços de educação da América 

Latina. Atualmente, o site possui mais de 6.500 

escolas parceiras e também conta com 

informações de todas as escolas cadastradas no 

MEC (mais de 180 mil), incluindo avaliações de 

pais, alunos, ex-alunos e professores.

https://www.melhorescola.com.br/
https://sobre.quero.com/


Esse material foi útil?
Compartilhe!

Feito com      por

https://www.melhorescola.com.br/
https://querobolsa.com.br/escolas

