Todos os obstáculos vêm carregados de aprendizados, e precisam ser transpostos para que dias
melhores possam vir. (autor desconhecido)
Prezados alunos, pais e responsáveis,
Esperamos encontrá-los bem.
É com muita alegria que retornaremos com a nossa Festa Junina presencial no dia 12 de junho domingo. A pandemia não acabou, porém, nós como escola acreditamos que devemos oferecer um serviço
essencial e de qualidade para todos da família Dominus Vivendi.
Assim, sempre respeitando pais, alunos e colaboradores, estamos nos preparando para recebê-los em
nossa Festa Junina, dentro dos protocolos necessários pensando no bem estar e saúde de todos.
Dentro deste contexto, algumas ações foram necessárias para a organização deste evento. Desta forma,
este ano nossa festa terá um formato diferente:

HORÁRIO ESCALONADO POR SEGMENTO: Cada segmento receberá um horário de
entrada e saída na festa. É imprescindível que o tempo de permanência na festa seja respeitado
por todos. Assim, reduziremos o fluxo de pessoas, considerando a capacidade física do Colégio e
seguindo os Protocolos sanitários.
Educação Infantil - 10h às 13h30
Fundamental I - 13h30 às 17h30
Fundamental II e Ensino Médio - 17h30 às 20h

CONVITE INDIVIDUAL OBRIGATÓRIO: cada aluno terá direito de, no máximo, 8
convites individuais, incluindo o aluno.
(FAMÍLIAS COM FILHOS EM SEGMENTOS DIFERENTES: converse com o coordenador do
filho caçula.)

ENTRADA E SAÍDA: A entrada será pelo portão principal na Avenida Mascote, onde
será exigido o convite individual. A saída será pelo portão lateral na Rua Itacuruba.

Em breve receberão a programação completa por segmento da Festa Junina do dia 12 de
junho junto com a solicitação dos convites.
Para o Colégio Dominus Vivendi estas atitudes de cuidados nos inspiram a todo instante. Acreditamos que
tudo vai melhorar. Acreditar significa também agir e toda ação consequente, decisiva, importante, tem
que ser feita em coletivo. Sem empatia não há sociedade. Sem o aperfeiçoamento da capacidade de se
colocar no lugar do outro, não há como estabelecer laços duradouros. Ser humano quer dizer reconhecerse no outro. Não há humanidade sem solidariedade.
Abraços a todos!

