
 

 

 

 

 
COLÉGIO SÃO BENTO 

CRICIÚMA (SC), 05 DE MAIO DE 2020. 
 
 
Senhores pais ou responsáveis,  
 
 

Diante do quadro de pandemia da Covid-19, o setor educacional é 
uma das áreas que está sendo fortemente impactada, o que traz dias de 
preocupação tanto para os gestores educacionais bem como para os 
colaboradores, para as famílias e toda a sociedade brasileira. 

Considerando o novo decreto do Governo Estadual e o momento em 
que atravessa a sociedade catarinense, o Colégio São Bento, através da sua 
mantenedora oferece às famílias a seguinte tabela de descontos: 

 

ETAPA/NÍVEL DE ENSINO DESCONTO 

Berçário ao Maternal III 25% 

Jardim I e II 15% 

Ensino Fundamental - Séries Iniciais 12% 

Ensino Fundamental - Séries Finais 10% 

Ensino Médio 10% 

 
Observações: 
 

1 – Os descontos serão aplicados nas mensalidades com vencimento 
em maio/junho e julho; sendo que as mesmas deverão ser pagas 
até o vencimento, caso contrário os descontos serão retirados. 

2 – Para as famílias que comprovarem a necessidade, o Colégio 
oferece parcelamento das mensalidades, em 6 vezes sem juros, 
referente aos meses de abril/maio e junho. Neste caso, a 
solicitação deve ser feita através do e-mail 
financeiro@colegiosaobento.net 

Salientamos que, durante todo o período, estamos oferecendo aulas 
de qualidade (não presenciais), sempre preocupados com o nível de excelência 
na aprendizagem alcançado pelos nossos amados alunos São Bento. 

Reiteramos nosso compromisso com a reposição das horas faltantes 
de forma que não comprometa o cumprimento das 800 horas letivas previstas 
em lei. Informamos que a Educação Infantil fará a oferta de colônia de férias, no 
mês de janeiro para o Berçário e Maternal, também queremos comunicar que a 
alimentação do Integral e o horário extra não sofrerão ônus. 

Sensíveis a esse momento, desejamos estar na normalidade das 
nossas atividades presenciais o mais breve possível. 

Com votos de estima e consideração. 
 
 

 
Ir. Marilde de Lurdes Ilkiu 

Diretora 
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