
Piracicaba, 12 de maio de 2020.

 Prezados Pais e/ou Responsáveis,

Desejamos que Deus continue com todas as famílias, concedendo
saúde, paz, solidariedade e tranquilidade neste desafio que é o COVID-19. Desde o início do 
isolamento social o Colégio Salesiano Dom Bosco de Piracicaba tomou de imediato as seguintes 
medidas:

 1. Suspensão das atividades abaixo e suas respectivas cobranças:

•Período Integral, Plural (Educação Infantil e EF1);

•Todas as atividades extracurriculares.

2. De acordo com o calendário, foram suspensas também:

•Saídas pedagógicas;
•Jogos Salesianos;
•Festas Juninas;
•Formações da Pastoral, Festival da Juventude Salesiana (FEST) e Semana Missionária

3. Parcelamentos das mensalidades:

•Em relação ao pagamento das mensalidades do ensino regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio), aos pais e/responsáveis foi oferecido a possibilidade de pagamento de 50% do valor da 

mensalidade vigente, e o parcelamento do valor restante no cartão de crédito (em até 4 vezes). Essa 

opção está vigente, para as famílias que ainda desejarem.

4. Descontos:

•Com a continuidade do isolamento social, informado pelo Governador do Estado de São Paulo na 

última sexta-feira, o Colégio Dom Bosco oferece mais uma possibilidade de ajuda às famílias;

•Foi ampliada a Comissão Financeira para análise de pedidos de auxílio, caso a caso, independente da 

família ter entrado anteriormente com pedido ao Departamento de Serviço Social. A FICHA DE 

SOLICITAÇÃO DE DESCONTO – COVID-19, de caráter emergencial e a relação de documentos estão 

disponibilizadas no site (www.domboscopira.com.br). A ficha e os documentos solicitados deverão ser 

encaminhados digitalizados, para o e-mail: atendimento.covid@domboscopira.com.br.

O Colégio Salesiano Dom Bosco de Piracicaba, agradece a todas as famílias pela compreensão 

desse momento onde enfrentamos desafios diários.

Att
Direção

Obs. Lembrando que a análise da FICHA DE SOLICITAÇÃO DE DESCONTO – COVID-19, de 

caráter emergencial, se trata de ajuda temporária, independente do desconto já concedido 

anteriormente.

 IMPORTANTE:

•O envio da ficha e documentação não implica automaticamente na concessão de desconto na 

mensalidade;

•Se concedido o desconto, ele será em caráter excepcional, ou seja, válido tão somente pelo período de 

3(três) meses, ou enquanto durar a pandemia e/ou se houver alguma publicação de legislação e/ou 

decreto com outra determinação;

•Os percentuais de descontos concedidos anteriormente ao COVID-19, serão retomados assim que a 

situação se normalizar;

•Os descontos mencionados, seja ele excepcional ou já concedido antes do COVID-19 são válidos 

exclusivamente para o ano letivo de 2020.


