
 

 

 

 

“QUE MEUS OLHOS VEJAM UM HORIZONTE DE ESPERANÇA E QUE MEUS PÉS PISEM EM 
CAMPOS DE PAZ!” (Cecília Meireles) 

 

Senhores pais e responsáveis, 

A partir de 29/06 entraremos em férias escolares. 

Infelizmente por conta do Covid-19, elas serão diferentes para todos nós, pois devemos 

manter ainda nossos cuidados de isolamento, até que se tenha segurança e liberação por 

parte dos órgãos competentes.  

 

Não podemos, durante as férias, descuidar das medidas de prevenção, mantendo o 

procedimento de lavar as mãos com água e sabão repetidas vezes ao longo do dia, usar o 

álcool gel e a máscara sempre que precisar sair. Vale lembrar que alguns ambientes, 

mesmo que liberados pelas autoridades, devem ser evitados, como por exemplo, os 

shoppings. E reiteramos que as medidas de resguardo ao isolamento são eficazes para a 

proteção de todos. 

 

É importante que, neste período, os alunos brinquem, façam atividades prazerosas, 

sejam estimulados a ler livros e pratiquem a escrita e o raciocínio lógico no universo de 

suas brincadeiras, sem a cobrança diária de conteúdos planejados, mas conteúdos que 

façam parte do dia a dia dos pequenos, sem perder a rotina adquirida até o momento. 

Algumas sugestões: 

 

- Procurem manter a organização familiar e escutar o que seu (sua) filho (a) tem para 

dizer. Explorem a oralidade e interpretação em momentos de lazer. Precisamos cuidar e 

estar atentos às emoções neste momento que ainda estamos em isolamento. Estimulem a 

criança a desenhar, todas às vezes que sentir uma emoção diferente. Guarde os 

desenhos (datados); 

 

- Alimentação saudável e regular com a época da escola (café da manhã / lanche / 

almoço / lanche da tarde/ jantar); 

 

- Ajuda nos afazeres domésticos; 

 



- Tempo na Tv ou videogame/ computador; 

 

- Atividades familiares: ginástica, dança, acampadentro, piquenique, dias temáticos, etc. 

(procure deixar a criança escolher). 

 

Como já dissemos anteriormente, nós do Colégio Dominus Vivendi, estamos seguindo 

todas as orientações dos Ministérios da Saúde e Educação e, pelo último 

pronunciamento (24/06), a previsão do retorno para as aulas presenciais acontecerá em 

setembro de modo gradativo, com aulas híbridas (presencias e remotas).  

Pedimos que fiquem atentos aos comunicados do Colégio Dominus Vivendi via e-mail, 

Whatsapp, Site, App e redes sociais para mais esclarecimentos sobre o retorno das 

aulas, para 03 de agosto com aulas remotas. 

 

Manteremos contato neste período, sempre que houver alguma nova notícia. 

Aproveitamos para informar que na próxima 2ªfeira, dia 29, enviaremos o Portfólio de 

cada turma, que cada professora preparou com muito carinho e amor. 

Boas férias! Bom descanso e reflexões positivas para este período. 

Gratidão pela paciência, parceria e união neste momento. 

 

Coordenadora Maira e Equipe do Colégio Dominus Vivendi 

Junho/2020 

 

 

 

 


