
BOLETO DE JULHO 

Prezados Pais, Mães e/ou Responsáveis. 

Ciente dos impactos da pandemia, gerados pelo Covid-19, em toda a 
sociedade, os Colégios Resgate & São Lázaro estão trabalhando de modo a 
otimizar os custos operacionais da instituição, com o intuito de não 
comprometer a sustentabilidade da mesma. Dessa forma, buscamos viabilizar 
ações que auxiliem ou minimizem os impactos socioeconômicos sofridos pelas 
famílias. 

A nossa instituição de ensino, como muitas, não estava preparada para tal 
situação, porém, visando a não prejudicar nossos alunos, estamos trabalhando 
com afinco, nos últimos meses para poder adotar novos meios de efetuar a 
prestação de serviços com qualidade. 

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, analisando cada questão, 
construímos um plano de pagamento da parcela da mensalidade escolar 
vencível no mês de julho próximo, na forma a seguir discriminada: 

• Educação Infantil: 35% até a data do vencimento. 

• Fundamental I: 30% até a data do vencimento 

• Fundamental II: 25% até a data do vencimento 

• Ensino médio: 20% até a data do vencimento. 

Os pais e responsáveis que já foram beneficiados com algum desconto prévio 
concedido pela POLÍTICA DE DESCONTOS dos Colégios Resgate e São 
Lázaro, não serão contemplados com descontos adicionais. Ou seja, aplica-se 
o índice maior do desconto. 

Os boletos atualizados, estão disponíveis no portal Sophia, com 
vencimento até o dia 08/07. 

Se houver alguma dificuldade na obtenção desse novo boleto, os Senhores 
poderão obtê-lo solicitando através do SUPORTE TÉCNICO: 2102-7520 e 
2102-7503 ou suporte@colegioresgate.com.br 

Salientamos que, mesmo com todos os reflexos negativos da crise gerada por 
essa pandemia, a Escola continua mantendo em dias todos os seus 
compromissos: impostos, tributos, salários e encargos sociais. 

Agradecemos a compreensão de todas as famílias e seguimos à disposição 
através dos nossos canais de comunicação para sanar eventuais dúvidas e 
também tratar de situações especiais. 

Atenciosamente, 
A Direção. 


