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COMUNICADO À COMUNIDADE EDUCATIVA VICENTINA 

 

 

O Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças, seguindo a deliberação dos órgãos competentes do 
estado do Paraná, informa à Comunidade Educativa a interrupção temporária das aulas pelo período 
de 15 (quinze) dias, a partir do próximo dia 21 de março com retorno previsto para o dia 06 de abril 
de 2020. 

As medidas de ação preventiva à pandemia do coronavírus (COVID 19), já estão sendo tomadas, e 
estamos seguindo os planos de contingência apresentados pelo poder público, com respaldo das 
instâncias e organismos oficiais das áreas de educação e saúde. Estamos cientes, de que os 
desdobramentos da situação pandêmica podem levar à ampliação desse prazo inicial 
estabelecido para o reinício das atividades, o que será informado oportunamente à Comunidade 
Educativa através dos canais de comunicação da Instituição.  

Os encaminhamentos posteriores acerca da reposição de aulas e cumprimento do calendário 
escolar aguardam orientações do Ministério e Secretarias de Educação. Gostaria de comunicar que 
as provas estão suspensas e ao retornar avaliaremos caso a caso para que nenhum aluno seja 
prejudicado. Em relação a possíveis atividades ou aulas online estamos avaliando como proceder 
e com isso aguardamos as devidas orientações do MEC e do Núcleo de Educação. 

Estamos em tempo de alerta e peço humildemente que mantenhamos a tranquilidade.  

A nossa professora Isabela, após testagem, comprovou que não está com coronavírus, é apenas 
um quadro gripal. Já tomamos as devidas providências, mas os pais que não se sentirem seguros 
por favor, deixem seus filhos em casa. Tomemos cuidado com as informações equivocadas, 
tenham a certeza que estamos acompanhando com todo cuidado possível e tomando as 
providencias cabíveis. 

Dada a complexidade da situação e impelidos pelo nosso Carisma Institucional, convidamos a 
Comunidade Educativa e a sociedade de Pato Branco ao empenho coletivo para o cuidado mútuo. 
Para tal, faz-se necessária a observância das normativas de isolamento social, ao mesmo tempo 
que urge desenvolver formas criativas e seguras de solidariedade que minimizem o impacto das 
restrições postas, especialmente junto às pessoas mais empobrecidas. 

Que possamos manter o espírito de fé e esperança em dias melhores e aproveitar deste momento 
para estreitarmos nossos laços familiares. Que a proteção Divina alcance a todos! 

 

Atenciosamente 
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