
 Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

 Na noite deste domingo, 15 de março, o governo de Minas Gerais decidiu suspender as aulas a partir 

de quarta-feira, dia 18 de março. A paralisação, por ora, vai até o dia 22 de março, porém, acreditamos que 

ela se estenderá por mais algum tempo. 

Conforme já dito no comunicado anterior, estamos tomando todas as medidas paliativas acerca desta 

pandemia e neste momento só nos resta cumprir as mesmas determinações em nossa escola. Por isso, 

informamos: 

A PARTIR DO DIA 18 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: 

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

oficinas do Colégio; 

- 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 dos 

aplicativos, site e redes sociais. 

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 Coronavírus COVID-19. 

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 

Monte Sião 


