ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULO
COMUNICADO – COVID-19 (Coronavírus).

São Paulo, 17 de março de 2020.

Em vista do problema de saúde mundial por que passamos neste momento, a
Escola São Vicente de Paulo vem a público esclarecer as decisões tomadas e
orientar pais e alunos na realização de algumas ações:
1ª )- A dispensa de alunos das aulas presenciais diárias ocorreu devido à
grande facilidade de propagação do novo Coronavírus, que se torna mais
intensa quando pessoas se aglomeram socialmente , fato comum na rotina
pedagógica da escola;

2ª )- Assim, gostaríamos de orientar os senhores pais e responsáveis a manter
seus filhos em domicílio , uma vez que já está comprovado cientificamente que
as aglomerações sociais facilitam a transmissão desse vírus, fazem-se perigosas
e dispensáveis neste momento, pois representam sérios riscos à saúde não
somente das crianças, mas também de seus familiares. As saídas de casa
devem ocorrer somente em casos de extrema urgência ( de acordo com
orientações já estabelecidas pelos ministérios da Saúde e da Educação);

3ª )- Como, infelizmente, o problema em nosso país parece ainda estar apenas
começando e não haver previsão sobre a duração desta pandemia, nós, como
Escola, não temos uma data prévia de retorno às nossas atividades cotidianas.
Aguardamos decisões dos ministérios da Saúde e da Educação e dos sindicatos
das mantenedoras de escolas( Sieeesp) e dos professores( Sinpro);
4ª )- No retorno, a Escola agendará e aplicará as avaliações mensais que não
foram ainda realizadas. O conteúdo dessas avaliações é o que havia sido dado e
combinado entre professores e alunos;
5ª )- A Escola gostaria ainda de lembrá-los de que, dada essa imprevisibilidade
do retorno às aulas, se faz necessário um plano diário de estudos que permita
ao estudante estar revendo os conteúdos dados em cada disciplina e refazer
exercícios de aula e de casa em que tenha maiores dificuldades. Aconselhamos

os alunos a utilizarem a plataforma do Plurall – Anglo com apoio a essas
revisões e estudos. Lembramos que NÃO ESTAMOS DE FÉRIAS! Esse é um
período para continuidade dos estudos, precauções com a saúde e busca de
equilíbrio na resolução dos conflitos que se nos apresentam.
O processo educativo se faz com pessoas e nele é importantíssima a
cooperação de todos os envolvidos , por isso contamos com a compreensão e
auxílio de todos vocês, pais , responsáveis e estudantes, para vencermos estas
dificuldades atuais.

“ Oremos para que o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora Desatadora dos
Nós e o nosso Patrono, São Vicente de Paulo estejam sempre nos amparando e
nos protejam neste momento de provação mundial por que passamos”.
Atenciosamente,

Escola São Vicente de Paulo

