Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

Circular: Diretoria / 06
Assunto: Desconto emergencial

Prezados Pais ou Responsável,

A nossa instituição, presente em Minas Gerais, há 78 anos, sempre se comprometeu com uma
educação de qualidade baseada em valores humano-cristãos, tendo como fundamento os
pilares do Sistema Preventivo de Dom Bosco: razão, cuja base é o diálogo; religião, que se
fundamenta na fé em Deus, nas pessoas e na vida; “amorevolezza”, amor que se expressa em
relações de proximidade e respeito.
Esses princípios têm norteado nossas ações nesse tempo de pandemia, uma realidade crucial
que causa insegurança a todos! Nesse cenário de incertezas, reforçamos nossa fé no Deus da
Vida, que alimenta e renova nossas esperanças todos os dias, para que as decisões tomadas
sejam guiadas pela luz do Espírito Santo e pautadas na defesa da vida, na sustentabilidade da
missão salesiana.

Contemplando a realidade tão sofrida do nosso povo e conscientes de que o futuro está nas
pessoas, tomamos algumas medidas para que, juntos, possamos superar esse doloroso
momento de crise:
1) Caso alguém esteja com dificuldade financeira, procure a instituição para que possa
efetuar o pagamento de alguma parcela aberta, por meio dos emails e telefones do
setor financeiro, disponíveis no final da circular.

2) Será concedido um desconto emergencial nos meses de junho e julho para todos os
alunos com matrícula ativa conforme segue abaixo. Caso o mês de junho já esteja
liquidado, aplicaremos nos meses de julho e agosto. Salientamos. Salientamos que o
desconto não é retroativo.
Educação Infantil: 40%
Ensino Fundamental I: 25%
Ensino Fundamental II: 23%
Ensino Médio: 17%
Importante:
Os dois novos boletos com desconto emergencial estarão disponíveis no portal da
escola a partir de 18 de junho.

Pedimos por gentileza acessarem:
https://www.pioxii.com.br entrar na aba ADMINISTRATIVO, clicar em BOLETOS
ON LINE, entrar com login e senha.
Caso ainda não tenham login e senha deverão contatar a secretaria (
secretaria@pioxii.com.br. Se encontrar problema no acesso, favor entrar em
contato com o nosso técnico de informática ( informatica@pioxii.com.br ).
Esse desconto não será acumulativo sobre quaisquer outros descontos já concedidos
anteriormente pela instituição, todavia, naquelas hipóteses onde já houve desconto em
percentual inferior ao que está sendo concedido agora, o mesmo será ajustado até o
percentual informado nesta circular atribuído a cada segmento.

Nosso desejo é que o carisma salesiano continue vivo nesse tempo de radical mudança que
nos impulsiona a ser criativos, a construir redes com as pessoas com as quais compartilhamos
o ideal da educação, certas de que é hora de abrir caminhos com perspectivas e sonhos
renovados.
“Acredite na gente! Acreditamos em vocês!”
Podemos,

juntos,

transformar

esse

tempo

de

confinamento

em

experiência

de

“desconfinamento”, buscando construir relações baseadas no diálogo e na escuta atenta de
tantas pessoas que sofrem.
São os gestos de solidariedade que estão salvando e resgatando vidas. Certos de que
podemos contribuir no sonho de Deus que quer vida em abundância para todos,convidamoslhes, para, juntos, tecermos uma rede de solidariedade, em sintonia com a campanha lançada
pela Arquidiocese de Belo Horizonte.

O Colégio Pio XII é um dos pontos de arrecadação de doações de cestas básicas da
campanha Solidariedade em Rede: conectando corações para cuidar!

Uma vez mais deixamos disponíveis nossos contatos, além do telefone da escola, no período
das 8hàs 14h:
Secretaria:

secretaria@pioxii.com.br

Ana Cristina

Coordenação Pedagógica
Educação Infantil e Ensino
Fundamental I
Orientadora Educacional Educação
Infantil e Ensino Fundamental I
CoordenaçãoPedagógica Ensino
Fundamental II e Ensino Médio
Orientadora Educacional Ensino
Fundamental II e Ensino Médio

coordenacao1@pioxii.com.br

Rosilene Espirito
Santo

orientação@pioxii.com.br

Valéria Melo

coordenacao2@pioxii.com.br

Cátia Aroeira

orientacao2@pioxii.com.br

Valéria Figueiredo

Financeiro

financeiro@pioxii.com.br

Cristiane Rosa

Técnico em informática

informatica@pioxii.com.br

Philippe Mesquita

Salientamos sobre nossa preocupação em preparar a escola para nosso retorno, dentro das
medidas de biossegurança com todos os cuidados minuciosamente planejados.
Vamos aprendendo juntos a viver neste novo contexto global, torcendo para que tudo volte ao
normal o mais breve possível.

Nossa Senhora Auxiliadora, Madre Mazzarello e Dom Bosco os abençoem e protejam.
Fraternalmente,

