
1 
 

 

ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULO 
 

São Paulo, 30 de março de 2020. 

 

COMUNICADO 1! 
 

Tendo em vista a determinação de suspensão das aulas e o decreto de 
quarentena do Governo do Estado de São Paulo em razão da pandemia de 
Coronavírus – Covid 19, a Escola São Vicente de Paulo, como medida de 
prevenção ao contágio, visando primordialmente à preservação da saúde dos 
alunos, funcionários, professores e de suas respectivas famílias, resolveu, em 
caráter excepcional, modificar o calendário do ano letivo, para antecipar as 
férias escolares, decisão esta que estará sujeita a alterações conforme 
determinação dos órgãos competentes. 

 Férias Escolares antecipadas no período de 01/04/2020 a 30/04/2020 

Reiteramos que, de forma alguma, os alunos serão prejudicados, sendo que as 
aulas serão normalmente repostas em momento oportuno, mantendo-se, 
assim, a integridade do conteúdo curricular anual.  

Considerando ainda as necessidades da escola para fazer frente à sua planilha 
de custos e obrigações, ressaltamos a impossibilidade de redução das 
mensalidades, principalmente em razão do dever de pagamento dos nossos 
profissionais, que necessitarão, inclusive, reelaborar o planejamento inicial de 
aulas para o período a ser reposto. 

Esclarecemos que esse posicionamento está de acordo com as posturas 
recomendadas pela Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON e 
Fundação PROCON-SP. 

Por fim, solicitamos aos  senhores  pais e responsáveis que fiquem atentos ao 
site  www.escolasaovicentedepaulo.com.br, onde informaremos as novas 
ações que poderão ser adotadas, caso haja alteração no cenário da pandemia. 

 

São Vicente de Paulo, rogai por nós!  

 

Equipe da Escola 
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ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULO 

 

São Paulo, 30 de março de 2020. 

 

COMUNICADO 2! 
 

 

 

Senhores pais, Responsáveis e alunos! 

Em função das medidas necessárias para conter a Pandemia no período de 
16/03/2020 a 31/03/2020, as aulas foram suspensas pelo decreto 

Para a proteção de todos, porém as atividades estão sendo propostas e 
contempladas pela equipe de professores, através de lições de casa postada no 
sita da escola e do uso do Suporte Plurall Anglo, para que, os alunos não 
tenham nenhum prejuízo. A escola estará fazendo todos os esforços para que 
isso aconteça. 

Agradecemos à todos pelo entendimento destas ações necessárias que o 
momento requer. 

 

É de grande importância que todos acessem o site da escola 
www.escolasaovicentedepaulo.com.br, para novas informações. 

 

Em caso de dúvidas, disponibilizamos o e-mail 
duvidas@saovicentedepaulo.com.br 

 

Roguemos pela a proteção de todos! 

Equipe Escolar 

 

 


