
 

 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

 Na última sexta-feira, dia 13 de março, em nota conjunta, a Secretaria da Educação de São Paulo 

(SEDUC-SP), a União dos Dirigentes Municipais de São Paulo (UNDIME-SP), a Associação Paulista de 

Municípios (APM), a Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo (APREESP), o Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP) e o Conselho Estadual de Educação 

estabeleceram medidas preventivas em relação à epidemia de Coronavírus pela qual o País passa. 

Seguindo as determinações de nossos órgãos superiores de Educação, teremos um breve período de 

transição e, depois, o fechamento da escola até segunda ordem. Sendo assim,  

- de 16 a 20 de março, o Colégio estará aberto para atender às famílias que ainda não tiverem com 

quem deixar seus filhos. 

 - A PARTIR DO DIA 23 DE MARÇO DE 2020, O COLÉGIO ESTARÁ FECHADO, até que os 

referidos órgãos competentes enviem novas orientações. 

 

Informações importantes acerca da gradual suspensão das aulas: 

- Na semana de 16 a 20, não serão computadas faltas. Avaliações serão mantidas, mas alunos que 

perderem prova poderão realizar prova substitutiva sem qualquer custo extra assim que possível; 

- Já a partir do dia 16 estarão suspensas todas as atividades extracurriculares, plantões de dúvidas e 

oficinas do Colégio e aulas de olimpíadas; 

- Para que os alunos não percam a rotina diária escolar, estamos programando atividades de educação 

à distância. Em breve, enviaremos novas orientações sobre essa estratégia. 

- Pedimos a todos que, por favor, fiquem atentos às informações enviadas pelo Colégio por meio da 

agendaEdu e Diário Escola, além do Advice. 

 

Aproveitamos a oportunidade para orientar os responsáveis a evitarem locais de aglomeração como 

shopping centers, parques e praias. Deve ser evitado também o contato das crianças com os idosos (grupo de 

maior risco). Essas atitudes, certamente, encurtarão o período de cancelamento das aulas presenciais, uma vez 

que, prevenindo juntos, reduziremos o crescimento da curva de contágio do Coronavirus COVID-19. 

 Por fim, solicitamos encarecidamente aos responsáveis que não tragam seus filhos à escola caso eles 

estejam com tosse, coriza e/ou febre. Cientes de que, na imensa maioria dos casos, tais sintomas não denotam 

o diagnóstico de COVID-19, sabemos também que, neste momento, será sempre muito bem-vindo todo 

engajamento traduzido em ações concretas a fim de evitar episódios de histeria coletiva. 

A situação será permanentemente reavaliada e estaremos atentos a todas as recomendações dos órgãos 

responsáveis. No mais, neste período delicado, procuremos pensar no coletivo, sobretudo naqueles mais 

vulneráveis, fazendo bem nossa parte e buscando informações apenas em fontes oficiais. Com espírito 

solidário de colaboração, contribuiremos para diminuir ao máximo esse período de exceção, com a posterior 

retomada de nossas atividades regulares. 

Certos de contarmos com a compreensão e comprometimento dos Senhores. 

Atenciosamente, 

 

Colégio Villa Lobos 

Amparo 


