
 

 

Comunicado nº 23                                                                              Curitiba, 21 de julho de 2020. 

 

Prezados pais/responsáveis e estudantes, 

 

Esperamos encontrá-los bem, frente aos diferentes desafios impostos pela pandemia. 

Queremos agradecer pela parceria, pelos feedbacks, os quais vêm a cada dia implementando 

diversas estratégias para desenvolvermos os serviços educacionais. 

É nossa Missão garantir um ensino de qualidade, e em busca disso estamos dando novos 

significados, reorganizando planejamentos, revisitando estratégias de ensino e aprendizagem, e 

maximizando recursos tecnológicos. 

A validação do Ensino Remoto nos garantirá atender todas as exigências legais no que 

tange ao número de horas trabalhadas em diferentes formas, tais como: aulas síncronas, 

assíncronas, tarefas, atividades, avaliações, lives promovidas pela Rede de Educação Vicentina e 

pelo Colégio, provas, simulados e projetos interdisciplinares. 

Frente ao exposto, propomos uma pausa na semana de 27 a 31 de julho, vindo ao 

encontro dos apontamentos realizados pelas famílias, estudantes e professores, considerando o 

ritmo intenso de estudos, e tantos outros inúmeros desafios impostos pela pandemia no cenário 

atual. É importante destacar que esse período não comprometerá o andamento do Calendário 

Escolar, mesmo que já tenhamos realizado o recesso previsto para o mês de julho. 

O nosso propósito é cuidar da comunidade educativa vicentina, com muito zelo e carinho. 

Ademais, o momento exige um pouco de descanso, cuidado com a saúde mental e emocional 

para que em breve possamos retomar fortalecidos e munidos de muita energia, dando 

continuidade ao Ensino Remoto e futuramente no presencial. Sabemos que tudo isso vai passar e 

queremos atravessar esse momento juntos, para juntos seguirmos na caminhada. 

No período de 27 a 31 de julho não teremos atividades escolares, estando o Colégio 

fechado. Neste período as equipes também não estarão realizando atendimento remoto. 

Retornaremos no dia 03/08 com todos os Planejamentos previstos para cada segmento de 

Ensino. 

Agradecemos a parceria de todas as famílias, no ajuste da rotina, na compreensão dos 

processos e no engajamento das atividades escolares. 

 

Atenciosamente, 

 

                                                                   Irmã Leonides Selhorst, 

Diretora 


