
Piracicaba, 1º de abril de 2020.

 Prezados pais e/ou responsáveis

 Que Deus esteja em todas as famílias, concedendo saúde, paz, solidariedade e 
tranquilidade a todos neste desafio que é o Covid-19.

 Diante de todo cenário que estamos vivenciando aqui no Brasil em razão das 
medidas preventivas tomadas pelos órgãos competentes contra a propagação da 
Covid-19, especialmente no que tange às atividades escolares, utilizamos da presente 
circular para esclarecimentos.
 O Colégio Dom Bosco em suas três unidades: São Mário, Assunção e Cidade 
Alta, propõe, como sempre, uma educação humana integral que possibilita o exercício 
renovado de uma cidadania participativa, construtiva e solidária, possibilitando aos 
nossos educandos a promoção de sua autonomia, não apenas nos aspectos 
intelectuais, cognitivos, como também no desenvolvimento afetivo, social e moral, 
atuando incansavelmente com base nos três alicerces da pedagogia de Dom Bosco: 
razão, religião e carinho.
 Baseado nas orientações do CEE (Conselho Estadual de Educação) e em 
consonância com as diretrizes do MEC e do governo do Estado de São Paulo, o Colégio 
Salesiano Dom Bosco de Piracicaba, suas unidades Cidade Alta, São Mário e 
Assunção, definiu que antecipará as férias de julho para o período de 13 de abril a 12 
de maio de 2020.
 Quaisquer outras alterações em nosso calendário serão comunicadas aos 
pais/responsáveis, conforme orientação de órgãos superiores governamentais.
Baseado nas mesmas diretrizes e orientações mencionadas acima, o Colégio Dom 
Bosco, manterá o desenvolvimento das atividades domiciliares enquanto o isolamento 
permanecer (antes e depois das férias) através da utilização das ferramentas   
tecnológicas ao nosso dispor, conforme está acontecendo nessas semanas.
 Com relação às atividades esportivas extracurriculares e Dom Bosco Plural, os 
pagamentos serão suspensos, por ora, para que haja avaliação mais minuciosa sobre 
as possibilidades de reposição e nova avaliação a depender do tempo que será 
necessário para o cumprimento do isolamento. 
 Sobre as mensalidades do ensino regular, as regras atuais serão mantidas e as 
questões particulares serão tratadas caso a caso.
 Que a Mãe Auxiliadora e  Dom Bosco  nos proteja e aumente a nossa esperança  
por dias melhores.

Sempre à disposição
A Direção 

Uma Educação eficaz apoia-se inteiramente na razão, na religião e na bondade. 
(Dom Bosco)


