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Este livreto apresenta informações importantes que irão te ajudar a 
entender como funcionam os cursos presenciais e EAD da BEES 
84.  
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Introdução 

A BEES foi fundada em Junho de 2010 para responder as necessidades 

locais de um estabelecimento que fornecesse serviços educacionais de 

qualidade a um preço acessível. 

  

Inicialmente denominada Smart English for Everyone com sua 

primeira unidade no bairro Jardim Laura a empresa passou por uma 

reestruturação e foi renomeada em 2014 passando a se chamar 

BEES 84 – Brazilian Excellent English School. Esta ação foi uma 

estratégia de marketing para facilitar a identificação da marca no 

mercado. Em 2018 foi inaugurada a segunda no bairro Jd. Ipê.  

Hoje em dia, qualidade a preços competitivos continuam a ser a nossa forma 

de fazer negócio. 

  

O atendimento personalizado e a qualidade dos 

nossos cursos e serviços são o nosso 

estandarte e a razão pela qual os nossos 

clientes confiam em nós. 

  

A BEES trouxe uma proposta inovadora de ensino do idioma inglês 

desenvolvendo o conhecimento de leitura, escrita, compreensão auditiva e fala 

com situações do dia-a-dia para melhor aproveitamento dos alunos e o serviço 

de Tradução e Intérprete para clientes corporativos. 

  

Hoje, a BEES oferece diversas opções de cursos para atender melhor as 

necessidades de cada aluno. Oferece também os serviços de Tradução e 

Intérprete que podem ser solicitados por empresas que buscam ampliar as 

possibilidades de negócios internacionais. 

  

Gislene Pereira 

Presidente e diretora da BEES.  

Se você pode 
sonhar, você 
pode realizar! 

 
Walt Disney 
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Nossa História 

O projeto surgiu após Gislene Pereira (fundadora da BEES) realizar 
intercâmbio por dois anos nos Estados Unidos onde aprendeu a falar inglês 
com segurança, adquiriu experiências de vida muito importantes para o 
desenvolvimento pessoal e profissional e descobriu técnicas de ensino que 
facilitam o aprendizado do idioma. 
  

O desejo de dividir conhecimentos e contribuir com a realização de projetos 
pessoais e profissionais de indivíduos além de metas empresariais e 
desenvolvimento de novos negócios, fez com que Gislene iniciasse as 
atividades da BEES.  

  
 

Missão: Nossa missão é agir como divisor de conhecimento colaborando 

para que nossos clientes tenham aprendizado eficaz e definitivo. Ser uma 
ferramenta facilitadora nas comunicações e relacionamentos corporativos. 
Proporcionar serviços de alta qualidade respondendo assim, às necessidades 
dos nossos clientes. 

  

Visão: Visamos a melhoria, crescimento e desenvolvimento de cada 

cliente, oferecendo cursos e serviços que possam contribuir para o 
relacionamento das pessoas com as empresas, gerando novas oportunidades 
para todos. 

  

Valores: Valorizamos a dedicação, transparência, honestidade, 

qualidade e respeito. Estamos comprometidos com a qualidade de ensino e 
dos serviços prestados e buscamos sempre atender a todos de maneira 
personalizada com eficiência e eficácia.  
 

 

 

 

Portal do Aluno 

Nossos alunos contam com um portal exclusivo em nosso site para 
acompanhar seus dados acadêmicos e financeiros na Bees84.   
Para acessar basta seguir os passos: 
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Acesse: www.bees84.com 

Clique em: Login 
Aluno/Responsável 

Para Alunos 

Usuário: digite o email cadastrado   
Senha: seu número de aluno 

Para Responsáveis: 

Usuário: digite seu CPF   Senha: Digite seu CPF 

Seus dados de acesso também estão em seu contrato. Em caso de 
dúvida entre em contato com a secretaria escolar. 

Notas e Média 

A Bees elabora um cronograma de atividades trimestral (contando 
férias e feriados) para realizar atividades, provas e apresentações. 
Para ser aprovado para o próximo semestre/ano os alunos dos 
cursos de idiomas devem atingir a média 7,0. O cálculo de notas é 
feito com base em 4 quesitos de pesos variados. Para os alunos 
online faremos as avaliações online também. 

Frequência 

Durante o período de aulas, além da nota de aprovação por disciplina, você 

precisa também ter no mínimo 75% de presença em aulas para ser aprovado, 

em ambas as modalidades (presencial ou EAD). Então, é bom ficar atento a 

faltas e notas. Para garantir seu certificado, você precisa se esforçar. 

Se sua frequência for menor que 75% e não tiver assegurada pela legislação, 

você será reprovado por falta e deverá cursar integralmente a disciplina, nas 

turmas já constituídas. 

 

http://www.bees84.com/
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Assim como suas notas, sua frequência e seu boletim ficam no Portal do 

Aluno e podem ser consultados sempre que você quiser. 

Horário das Aulas 

Os cursos da Bees 84 tem uma programação de aulas que são informadas no 

início do ano através de um calendário letivo que apresenta os dias de aulas, 

feriados e férias.  A programação das aulas agendadas também ficará 

disponível no portal do aluno e será atualizada mensalmente. 

 

Atividades Complementares 

A Bees 84 incentiva os alunos a ampliarem o conhecimento além da sala de 

aula. Por isso, realizamos periodicamente Atividades Complementares 

diversas como palestras, cursos de extensão, eventos culturais e muitas 

outras atividades que complementam a formação e favorecem a 

autoaprendizagem e o auto estudo, propiciando a integração da teoria com a 

prática.  

Pagamentos 

Trabalhamos com uma política de descontos para pagamentos em dia. O 

valor da sua mensalidade normal tem 5% de desconto até a data do 

vencimento escolhido pelo aluno, porém caso o pagamento seja efetuado 

após esta data, além da perda de desconto 

de pontualidade, o valor da mensalidade 

será acrescido de juros e multa. 

Os pagamentos podem ser feitos através 

de cartão de débito, depósito, transferência 

ou na secretaria da escola. 

“Diz-me e vou esquecer. 
Ensina-me e vou lembrar. 

Envolve-me e vou 
aprender.” 

 
Benjamin Franklin 
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Férias 

Temos dois períodos de recesso escolar. Em 2018 as datas serão: 

08/07/2019 a 21/07/2019 – Férias de Inverno 

15/12/2019 a 13/01/2020 – Férias de Verão 

As mensalidades nos períodos de férias devem ser pagas integramente 

conforme contrato. 

Trancamento do Curso 

Caso o aluno precise trancar ou cancelar o curso, deve informar a secretaria 

da escola com antecedência mínima de 30 dias. 

Se o aluno tiver algum débito em aberto deverá quitá-lo antes do 

cancelamento do contrato. Nos casos de cancelamento/trancamento, 

solicitamos o pagamento da mensalidade do mês seguinte ao comunicado de 

cancelamento e caso esta solicitação seja feita nos meses de outubro, 

novembro e dezembro, as três mensalidades devem ser pagas para que o 

contrato seja cancelado. 

Metas de Aprendizagem 

É importante registrar sua meta de aprendizagem e acompanhar o 
desenvolvimento do seu curso. Faremos uma avaliação inicial para conhecer 
melhor suas necessidades e de acordo com as suas avaliações iremos 
orientar o que pode ser feito para otimizar seus resultados. Registre aqui 
suas metas iniciais para não esquecer do seu objetivo e se dedicar 
sempre. 



 

Bees 84 

   Unidade I - Rua Sylvio, 253 -   
   Jardim Laura 

São Bernardo do Campo, SP 
09852-430 
Fone (11) 4342-3108 
Cel./Whats (11) 96371-5178 
Unidade II - Est. dos Casa, 3190, 
Jardim Ipê 
São Bernardo do Campo, SP 
09840-000 
Fone (11) 2758-3790 
Cel./Whats (11) 97959-7745 
 

   www.bees84.com  
 

Oferecemos quatro formas fáceis de contato: 

• Fale conosco pelos telefones; 

• Envie uma mensagem através de nosso site e 
redes sociais; 

• Entre em contato pelo nosso Whatsapp 

• Visite nossa escola! Será um prazer receber você! 

http://www.bees84.com/

