
 

 

Prezadas Famílias do Colégio Dominus Vivendi 

Estamos chegando ao fim do 1º semestre. Vem aí as férias de julho que devem ser 

apontadas como sinônimo de descanso e continuidade dos cuidados contra o 

Coronavírus. 

Nós, do Colégio Dominus Vivendi, estamos seguindo as orientações dos órgãos 

competentes (Saúde e Educação) e pelo último pronunciamento o retorno para às aulas 

acontecerá em agosto de modo gradativo.  

Já estamos preparando as duas Unidades (Palacete e Mascote) para a volta em agosto. 

Tomamos medidas de segurança como: termômetros infravermelhos, tapetes do tipo 

pedilúvio, lixo exclusivo para o descarte de máscaras, pulverizador higiênico, 

oxímetros, dispenser de álcool gel, máscaras de reserva e, bem como no retorno, 

promover a instrução de todos os funcionários sobre procedimentos protocolares para 

evitar a contaminação pelo vírus. 

Em nenhuma hipótese podemos durante as férias descuidar das medidas de prevenção, 

pelo contrário, devemos incentivar nossos filhos ao contínuo procedimento de lavar as 

mãos, usar o álcool gel e a máscara. É necessário indicar que alguns ambientes, mesmo 

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

Contamos com a ajuda de vocês para que o nosso retorno seja um sucesso! 

Aos pais do infantil, pedimos que durante este período de férias incentivem o uso da 

máscara em seus filhos. Sabemos que crianças tem mais repulsa com as mesmas e 

precisamos que o uso delas dentro da unidade escolar seja permanente. 

Estamos recebendo procedimentos para o retorno às aulas, mas nós queremos que 

descansem, tenham momentos prazerosos, ficaremos atentos a qualquer nova conduta 

de retomada e avisaremos de pronto a todos vocês. Por este motivo pedimos que 

acessem as redes sociais do Colégio Dominus Vivendi onde sempre manteremos as 

informações atualizadas. Havendo qualquer dúvida entre em contato conosco, não deem 

ouvidos a terceiros, nós somos, com certeza, a melhor fonte de informação.  

Poderíamos aqui falar sobre o retorno híbrido (aula presencial/aula remota), mas 

acreditamos que em meados de julho, teremos por parte das autoridades competentes, 

exatamente como devemos proceder, uma vez que tudo se dará em torno do desenrolar 

do gráfico do Coronavírus. 

Por enquanto a mensagem é apenas de BOAS FÉRIAS, BOM DESCANSO, 

OBRIGADA PELA CONFIANÇA e continuem se prevenindo e cuidando dos seus. Os 

coordenadores logo mais enviarão por e-mail sugestões para as férias de julho, tão 

atípicas, porém com o sentimento de otimismo. 

 

 

 



 

Havendo necessidade de contato durante o período de férias, por qualquer motivo, até 

mesmo para uma simples conversa, entrem em contato conosco: 

 maira@colegiodominus.com.br - Coordenadora do infantil e 1º E 

 luciana@colegiodominus.com.br - Coordenadora do fundamental I 

 jadiel@colegiodominus.com.br - Coordenador do fundamental II e Ens. Médio 

 simone@colegiodominus.com.br - Assistente de Coordenação/Direção 

 claudiavituzzo@colegiodominus.com.br - Diretora Pedagógica 

 erica@colegiodominus.com.br - Secretaria 

 gerson@colegiodominus.com.br - Secretario Escolar 

 eliane@colegiodominus.com.br – Financeiro 

 
 
 
 

Claudia Vituzzo 
Diretora Pedagógica 
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