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Prezados pais e responsáveis, nós, da direção e equipe pedagógica do 

Colégio São Bento, chegamos até os senhores para expressar nossa profunda gratidão por sua 

presença em nossa Instituição. Estamos enfrentando um tempo de grande dificuldade social. 

Entendemos que o desafio atual, de uma forma ou de outra, bate à porta de todos nós. Mas, juntos 

iremos superar estes obstáculos.  

Estamos atentos às normativas das autoridades públicas brasileiras e 

buscamos alternativas para amenizar as dificuldades, dúvidas e incertezas em face da pandemia do 

COVID-19. Precisamos nos manter calmos e com esperança de que atravessaremos essa crise, de 

forma solidária, em respeito à dignidade das pessoas. Antecipamos o recesso escolar do mês julho 

para os dias 19/03/2020 a 02/04/2020. Com relação às atividades escolares, faremos a reposição 

das aulas e cumpriremos, rigorosamente, a carga horária prevista na legislação educacional 

brasileira, assim que as autoridades, por meio de seus canais oficiais, permitirem o retorno às aulas. 

Assim sendo, não há qualquer vantagem financeira do Colégio São Bento, em face da paralisação 

das aulas, uma vez que as aulas ocorrerão em novo calendário escolar a ser disponibilizado, assim 

que possível. O retorno das aulas presenciais ocorrerá assim que o Governador do Estado Carlos 

Moisés da Silva determinar o encerramento de suspensão das aulas presenciais. 

 Com relação aos compromissos financeiros, em conformidade com 

a Nota Técnica 14/2020 da Secretaria Nacional do Consumidor/Coordenação Geral de Estudos e 

Monitoramento de Mercado, pedimos aos senhores, que sendo possível, mantenham o pagamento 

das mensalidades escolares previstas em contrato, a fim de que possamos, de igual forma, pagar 

nossos compromissos perante nosso corpo docente e demais colaboradores e fornecedores.  

Em razão do nosso Carisma do confiante abandono a Deus Pai 

Providente, que se expressa no Acolher, Assistir e Educar com amor, competência e 

comprometimento a infância e a juventude, valores estes que são compartilhados em nossa 

comunidade escolar, não desejamos desacolher as pessoas, sejam elas os pais ou os colaboradores, 

no momento de maior dificuldade. 
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O Colégio São Bento sempre prezou pelo diálogo, portanto queremos 

juntos resolver os problemas das famílias que não possuem condições de continuar, 

momentaneamente, com o pagamento das mensalidades escolares. A partir de 20/04/2020, a 

família em dificuldade financeira, poderá nos encaminhar sua solicitação por meio do e-mail 

financeiro@colegiosaobento.net. Entraremos em contato para avaliar caso a caso, a fim de acolher 

cada família, de acordo com a sua realidade. Novas notícias da Direção serão divulgadas pelos 

meios de comunicação habituais. 

A aproveitamos a oportunidade para recordar que sua fidelidade ao 

Colégio São Bento, contribui para a manutenção do próprio Colégio e o sustento de todos os 

colaboradores e suas famílias, gerando uma corrente com muitos elos. O Colégio São Bento é uma 

filial da Associação Beneditina da Providência, entidade filantrópica, quem tem todo o seu superávit 

destinado, integralmente, para o cuidado da vida de muitas pessoas que vivem nas periferias em 

lugares de grande pobreza. 

 Queridos pais, queremos dizer que os senhores não são apenas um 

cliente em nosso Colégio. Mas, sim, um agente global que com sua fidelidade torna possível o 

cuidado e preservação de tantas vidas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A 

Associação Beneditina da Providência, está presente em quatro estados brasileiros e mantém 

gratuitamente, com a sua ajuda, dois Centros de atendimento à pessoas Idosas; três Centros de 

Educação Infantil para crianças carentes; dois centros de Convivência e Fortalecimentos de 

Vínculos, para criança e adolescente em bairros de periferia e um Lar de acolhimento às crianças e 

adolescentes em situação de violência e abandono. São muitas vidas alcançadas com o bom 

andamento do Colégio São Bento, e os senhores fazem parte deste projeto de amor, em favor da 

vida. Receba nossa eterna gratidão.  

Queridos pais, renovamos o pedido de realização das recomendações 

das autoridades sanitárias. Isolados, sim. Sozinhos nunca!  

Contem sempre conosco. É hora de nos darmos as mãos: estamos 

todos ligados! Desejamos as Bênçãos de Deus a todos.  

 

 

Criciúma, 17 de Abril de 2020. 
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