
  
Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças 

Educação Infantil, Ensino Fundamental Séries Iniciais e Finais e  
Ensino Médio 

 

Comunicado  

Pato Branco, 16 de agosto de 2021.  

Senhores pais e/ou responsáveis,  

É com imensa alegria que recebemos a publicação da Resolução SESA nº 735/2021, 

para o retorno às aulas presenciais, a qual apresenta que “As salas de aula devem ser 

reorganizadas a fim de atender o afastamento físico mínimo de 1 metro (um metro) entre os 

alunos e entre esses e os professores”.  

O Colégio Vicentino Nossa Senhora das Graças de acordo com o Protocolo de 

Biossegurança e Termo de Compromisso assinado, suspende neste momento, o 

escalonamento de todas as turmas, liberando a vinda presencial dos estudantes autorizados, 

a partir de terça-feira, 17 de agosto.  

Será disponibilizado no site, nas redes sociais e por meio dos estudantes o Termo de 

Compromisso autorizando a permanência nas aulas presenciais. O responsável deverá 

assinar o termo autorizando a vinda presencial e enviar por meio do estudante. O mesmo 

deverá ocorrer com as famílias que optarem pela modalidade on-line, deverão assinar o 

Termo de Compromisso e entregar na Secretaria ou Recepção, permanecendo nesta 

modalidade até o final do ano letivo. 

Acesso à Resolução SESA nº 735/2021 no endereço: 

https://www.aen.pr.gov.br/arquivos/1006resolucao7352021.pdf  

Solicitamos, caso necessitem de qualquer ajuda ao retorno, favor entrar em contato 

com a Coordenação Pedagógica do segmento de ensino ou com a Secretaria: 

Educação Infantil – lgotardo@cvnsg.com.br 

1º ano ao 5º ano – fernanda.bonadmann@cvnsg.com.br 

6º ano ao 9º ano –  fernanda.bonadmann@cvnsg.com.br / lgotardo@cvnsg.com.br 

Ensino Médio – jzanmaria@cvnsg.com.br 

Secretaria – cvnsg@cvnsg.com.br 

Lembramos que o cenário da pandemia pode mudar, assim como as resoluções 

governamentais. Salientamos que continuaremos mantendo todos os cuidados previstos no 

Protocolo de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, e pedimos que diariamente as 

famílias reforcem aos estudantes sobre a importância da higienização das mãos, uso de 

máscara e distanciamento social. 

Obs.: As aulas do Ensino Médio, na quarta-feira, no período vespertino serão 

presenciais. 

Desejamos a todos um feliz e abençoado retorno! 

 

Qualquer dúvida estamos à disposição.  

Atenciosamente Direção e Equipe Técnico Pedagógica. 
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