
 

 

 

 

 

 

Rio, 06 de julho de 2020. 

Assunto: Retomada às aulas presenciais e recesso escolar. 

 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

As suspensões das aulas devido à necessidade de isolamento social para o combate ao COVID-19 afetou a rotina de quase 1,6 
bilhão de crianças e adolescentes e, consequentemente, de suas famílias. Desde março de 2020, período do decreto de número 
46.973, estamos vivendo em período de incertezas e indefinições, que se estenderam também ao calendário letivo e às 
atividades escolares. Durante todo esse período nos reinventamos e juntos, nos adaptamos ao modelo de  educação à distância. 

Neste cenário de adaptações, ainda que a escola e a família sejam instituições distintas, temos funções complementares no 
processo de aprendizagem do aluno. Nesse momento em que a escola e o processo educacional precisam se reinventar, essa 
parceria tornou-se fundamental. 

Até o momento, diante da pandemia, surgem inúmeras dúvidas e questionamentos quanto à retomada das atividades 
presenciais nas escolas e, principalmente, em nosso colégio. De modo transparente, por meio desta circular, informamos que 
nosso objetivo é e sempre será preservar e cuidar da saúde de toda a comunidade educativa, por este motivo, o Colégio 
Vicentino da Imaculada Conceição está, com muita responsabilidade, estudando cada detalhe da infraestrutura, da logística, das 
orientações e dos protocolos de saúde dos órgãos competentes. 

A diretoria do colégio está acompanhando toda a evolução da Covid – 19 na cidade do Rio de Janeiro, a retomada das atividades 
e atentos à todas as orientações que diariamente são definidas pelos governos municipal, estadual e federal, assim como os 
órgãos de educação, saúde e sindicatos. Assim que as autoridades entrarem em consenso, divulgaremos o calendário e o 
protocolo de retorno das aulas presenciais. Caso ocorra a definição do retorno às aulas no mês de agosto, destacamos às famílias 
que não se sentirem confortáveis com o retorno presencial, que o colégio manterá as aulas online, ficando assegurado o direito 
escolar, inclusive em avaliações, apresentação de trabalhos e computação de presença. 

Informamos também que como consta no nosso calendário escolar, no período de 20 a 31/07, teremos o recesso escolar para 
os alunos, considerando a programação de muitas famílias, com férias de trabalho programadas e outros planejamentos. 

Em breve, voltaremos às aulas presenciais, com responsabilidade, com fé e segurança! 

Atenciosamente, 

Direção 

 

 


