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COMUNICADO 
 

 
A Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia – ISMA, mantenedora do Colégio Dom 

Bosco - PVH, vem a público comunicar que, apesar de todos os esforços empenhados, as 
atividades do Colégio Dom Bosco - PVH serão encerradas a partir do ano letivo de 2021. 

 
A decisão foi tomada após análise minuciosa de fatores internos e externos que 

impactaram o desenvolvimento das atividades educacionais no Colégio, em especial por conta 
dos impactos causados pela pandemia de Covid-19, sobretudo no mercado educacional 
particular. Tal avaliação demonstrou que a manutenção do atendimento de qualidade e 
eficiência, características da marca Salesianos, seria inviável. 

 
Nesse contexto, o aumento expressivo no índice de inadimplentes, número de evasão 

escolar, cancelamentos ou de transferências de matrículas, inviabiliza o seguimento de nossas 
atividades. 

 
Conscientes da repercussão que esta decisão pode causar em nossos estudantes, pais, 

responsáveis e na sociedade do município de Porto Velho, a Inspetoria Salesiana Missionária da 
Amazônia – ISMA, mantenedora do Colégio Dom Bosco – PVH, se coloca à disposição para 
auxiliar na realocação e adaptação dos estudantes em outras instituições do município, para 
manter contínuo e eficaz o processo de aprendizado. 

 
Esclarecemos, ainda, que por força do isolamento social imposto pela pandemia do 

Covid-19, neste período não será possível convocarmos uma reunião com a comunidade escolar 
para os esclarecimentos dos fatos de forma presencial, bem como para elaboração de ata com 
as devidas assinaturas.  

 
Por fim, agradecemos por toda confiança depositada ao longo de décadas de atuação 

na educação no município de Porto Velho e Estado do Rondônia, pedindo a compreensão de 
todos para as definições que se fizerem necessárias. 

 
Nosso atendimento permanecerá sendo realizado pela secretaria da Escola até 28 de 

fevereiro de 2020 e de forma remota através do e-mail: secretariacolegiodombosco@gmail.com 
Telefone: (69) 3211-4730. 

 
Porto Velho – RO, 04 de dezembro de 2020. 
 
 

Pe. Jefferson Luís Silva Santos 
Inspetor Presidente 
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