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ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULO 
 

COMUNICADO! 
 
 

 Prezados Familiares, 

A Equipe da Escola São Vicente de Paulo, deseja que nossos alunos e 
familiares estejam bem. 

Juntos, estamos enfrentando uma situação sem precedentes A pandemia do 
Coronavírus, estão afetando todas as nossas famílias, comunidades, empresas 
e o nosso estilo de vida. Durante este tempo, nós da Escola São Vicente de 
Paulo queremos atualiza a todas as famílias como estamos abordando esta 
situação inesperada. 

Com o final do período de férias de 01 a 30/04, retornaremos nossas atividades 
remotamente, para isso será necessário o esforço de todos os envolvidos na 
Educação dos nossos alunos/filhos, para que consigamos passar por este 
momento tão turbulento. 

Pedimos que neste período todos os envolvidos no processo ensino-
aprendizagem, que criem uma rotina de estudos para os filhos em casa. Os 
responsáveis também deverão aproveitar esta oportunidade para estreitar os 
laços com as crianças, lembrando que não é “Férias”. 

Precisamos retomar algumas questões de oralidade no contato social mesmo. 
As pessoas estão deixando de conversar com os familiares e é uma 
oportunidade ótima para que isso ocorra. 

A rotina de estudos deve respeitar os horários que normalmente as crianças 
estão acostumadas no dia a dia. Como tarefas, o ideal é praticar  aquelas que 
podem ser feitas em conjunto. 

O conteúdo deve seguir da mesma forma que ocorre na escola. 

Portanto, estaremos trabalhando com uma plataforma de aprendizagem 
oferecida pelo sistema Anglo, plataforma esta que já vem sendo utilizada pelos 
nossos alunos antes mesmo da pandemia, como uma ferramenta de estudo 
(Maestro/Hangouts). Para algumas famílias é uma novidade, estamos falando 
do “PLURALL”; 

Precisamos que os senhores pais, responsáveis e alunos fiquem atentos para 
o uso das ferramentas já informadas e do site da escola 
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www.escolasaovicentedepaulo.com.br, com as informações oficiais da 
instituição. 

Informamos que as aulas à distância serão mantidas até o momento que as 
autoridades competentes determinem o isolamento social, para desta maneira 
preservarmos Vidas! 

A Direção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


