
Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês. 
Curitiba, 03 de abril de 2020. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Direção e Coordenações da Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês estão 
atentas às normativas das autoridades públicas brasileiras e buscam alternativas para 
amenizar as dificuldades que se apresentam neste momento de dúvidas e incertezas em 
face da pandemia do COVID-19. Precisamos nos manter calmos e com esperança de que 
atravessaremos essa crise juntos, de forma solidária, em respeito à dignidade das 
pessoas. 

Diante da atual situação seguem as novas orientações e providências: 
1. Antecipamos o recesso escolar do mês de julho para os dias 06/04 a 17/04; 
2. A partir do dia 20/04, estaremos disponibilizando semanalmente Atividades 

Complementares (com orientação sobre atividades, uso dos livros didáticos e 
pequenos vídeos dos professores com orientações). Serão disponibilizadas no 
site da Escola: www.vicentinamerces.com.br entrar na aba-educandos – 
Atividades complementares. 

3. Faremos a entrega do livro didático dos estudantes da Educação Infantil (para 
que possam realizar as atividades em casa), no dia 07/04 (terça-feira), no 
horário das 9h às 11h, na recepção da escola. O material já estará separado por 
estudante e embalado. Solicitamos que seja um momento somente de entrega 
rápida desse material, para evitarmos aglomerações no portão da recepção. 

4. Com relação ao novo Calendário Escolar, faremos a reposição das aulas e 
cumpriremos, rigorosamente, a carga horária prevista na legislação educacional 
brasileira, assim que as autoridades, por meio de seus canais oficiais, permitirem 
o retorno às aulas. Assim sendo, não há qualquer vantagem financeira da Escola, 
em face da paralisação das aulas, uma vez que as aulas ocorrerão em novo 
calendário escolar a ser disponibilizado, assim que possível. 

5. Com relação aos compromissos financeiros, pedimos aos pais que, sendo 
possível, mantenham o pagamento das mensalidades escolares previstas em 
contrato, a fim de que possamos, de igual forma, pagar nossos compromissos 
perante nosso corpo docente e demais colaboradores e fornecedores. Em razão 
do nosso Carisma Vicentino - cujos valores são compartilhados por pais e 
estudantes, não desejamos desacolher as pessoas no momento de maior 
dificuldade. A escola sempre prezou pelo diálogo; portanto, vamos juntos 
resolver os problemas daquelas famílias que não possuem condições de 
continuar, momentaneamente, com o pagamento das mensalidades escolares. 
A partir de 20/04, a família em dificuldade financeira, poderá nos encaminhar 
sua solicitação por meio do e-mail escolamerces@vicentinamerces.com.br  

6. Dúvidas podem ser esclarecidas através do WhatsApp da escola: (41) 99128-
5795 ou no e-mail escolamerces@vicentinamerces.com.br  

 
Reafirmamos nosso compromisso e responsabilidade com a continuidade  

mailto:escolamerces@vicentinamerces.com.br


dos processos educacionais e, principalmente com a saúde e valorização da vida de toda 
a Comunidade Educativa. Todas as medidas tomadas estão sempre em consonância com 
as orientações dos órgãos oficiais. 
 Que Nossa Senhora das Mercês proteja todas as famílias e nos dê esperança 
nesses momentos que estamos passando. 
 

       Atenciosamente, 
 
       Direção/Coordenação 

 
 
 

 
  
 


