
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020. 

COMUNICADO SOBRE A PANDEMIA DE COVID 19 

É hora de nos unirmos. E por mais contraditório que pareça, a nossa união exige distanciamento. Um distanciamento físico e momentâneo, 

mas totalmente necessário para que em breve possamos nos encontrar novamente. 

No contexto atual de decretação de estado de emergência na saúde pública pelas autoridades brasileiras, o Colégio Vicentino da Imaculada 

Conceição vem, por meio deste comunicado, responder às diversas dúvidas dos responsáveis neste momento de indefinição para todos nós. 

Estamos todos trabalhando para arrumar meios para seguirmos em frente com nossas atividades e ao mesmo tempo protegermos nossa 

comunidade em razão do alto risco de contágio do novo COVID-19. 

Por meio deste comunicado, desejamos informar que todos os contratos de prestação de serviços educacionais serão preservados neste 

período, e que o Colégio Vicentino da Imaculada Conceição tem adotado medidas de enfrentamento para evitar a propagação do vírus e zelar 

pela saúde dos nossos alunos, funcionários e suas famílias, por meio de atividades acadêmico-pedagógicas à distância (EAD), de acordo com a 

orientações constantes no Art. 4º do Decreto nº 46.980 de 19 de março de 2020 do Governo do Estado do Rio de Janeiro no que diz respeito 

a suspensão das aulas presenciais por 15 (quinze) dias e implementação do ensino à distância. 

Seguindo também orientações da Secretaria Nacional do Consumidor (Nota Técnica n.º 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ), solicitamos 

que os pagamentos e suas respectivas datas de vencimento sejam conservados, uma vez que a atividade de prestação de serviços educacionais 

é anual e se manteve, apesar de todas as nossas incertezas quanto ao futuro. O pagamento em parcelas foi facultado aos responsáveis que 

assim solicitaram, mas cada parcela não está necessariamente vinculada à prestação de serviços educacionais no mês em questão.   

Ademais, a mesma Secretaria Nacional do Consumidor, visando proteger as relações de consumo bem como a manutenção da excelência na 

prestação dos serviços educacionais, nos explica que a adoção da modalidade de educação à distância não possibilita a concessão de descontos 

nas parcelas da anuidade escolar, dado que serão necessários novos investimentos tecnológicos em função da disponibilização das aulas à 

distância e/ou as aulas serão repostas em momento posterior. Dessa forma, se, porventura, as aulas presenciais forem repostas nos períodos 

tradicionais de férias, o Colégio se compromete a não cobrar nenhum valor adicional, já que os pagamentos foram recebidos antecipadamente. 

Queremos ainda tranquilizar os responsáveis e informar que todo o conteúdo programático do ano letivo de 2020 será cumprido e, de acordo 

com o Conselho Nacional de Educação, em razão da pandemia, os 200 dias letivos podem ser complementados por atividades de EAD e/ou 

por dias letivos que se estendam inclusive no ano civil de 2021. A coordenação pedagógica, juntamente com os professores, irá oportunamente 

avaliar as melhores formas de preservar a qualidade do ensino e cuidar pela saúde dos alunos, funcionários e suas famílias. 

Destacamos que o Colégio  Vicentino da Imaculada Conceição continua pautando suas atividades em princípios éticos, legais, morais e 

humanistas, assim como colaborando com os poderes públicos, para enfrentarmos este momento de crise juntos, reforçando a nossa 

comunhão e o trabalho em prol do bem comum. 

Agradecemos pela confiança e compreensão nesse momento tão delicado e nos colocamos à disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos. 

Temos certeza que juntos enfrentaremos esse momento desafiador! 

Atenciosamente, 

Direção 


