
 

 

Comunicado às alunas e alunos  

(do Fundamental II, E.M. e Curso Pré-Vestibular) 

Unidade Amparo  

  

Caras alunas, caros alunos, 

Vivemos tempos difíceis... Em busca sempre pelo melhor, passaremos por novas mudanças. Em meio 

a esse caos, que bom, temos encontrado alento no “sim” da grande maioria de vocês. O sim de vocês em cada 

aula presente, em cada exercício realizado, em cada dúvida ou comentário exposto, em cada contato feito. É 

por vocês, com vocês, em vocês que encontramos energia para seguir adiante a fim de que seus estudos não 

sejam prejudicados e seus sonhos permaneçam visíveis, num horizonte próximo. Esse “sim” de vocês tem 

sido verificado nos altos índices de acesso ao QMágico nas últimas semanas, por exemplo. Ou na super ideia 

do bingo virtual de temática escolar apresentada pelo Comitê de boas-vindas recentemente nas redes sociais. 

Muito obrigado por estarem fechando conosco! Nosso pedido: Continuemos! Não nos rendamos ao desânimo, 

caso ele apareça... Ajudem-se! Incentivem-se! Se conversem! Falem conosco! #JuntosÀdistância! 

E, dentro das condições que se nos impõem, tendo em vista a excelência acadêmica característica do 

Villa, indicamos aqui alguns apontamentos e orientações acerca das aulas em EAD para as próximas semanas, 

a partir de segunda-feira, 13 de abril. 

 - Por questões de segurança e privacidade, deixamos a ferramenta Zoom e passamos a  

  trabalhar com o Webex (software para videoconferências da Cisco Systems, Inc.); 

 - As aulas acontecerão on-line via Webex, de acordo com o novo horário vigente; 

 - Cada professor(a) terá uma sala virtual no Webex. O link desta sala será disponibilizado 

 aos estudantes no QMágico. Desse modo, NÃO SERÁ NECESSÁRIO QUE O 

 PROFESSOR(A) AGENDE CADA UMA DAS LIVES. Caberá a cada professor(a) abrir a sala 

 no horário estipulado e a cada estudante, em posse do link disponibilizado no QMágico e do 

 novo horário em vigor, entrar na sala virtual correspondente a cada aula do dia;  

Quanto à organização das aulas:  

 - Haverá esta divisão: uma aula teórico-expositiva (com as turmas A e B juntas) e uma aula 

 voltada a exercícios e dúvidas (com as turmas A e B separadas); 

 - Cada aula, seja ela teórica ou prática, terá duração de 45 minutos (pedimos a colaboração 

 de cada um(a) de vocês na transição entre as aulas, uma vez que, encerrado o tempo, uma turma 

 precisará sair da sala para que a outra possa entrar). 

 - O Webex fecha as salas 10 minutos após o início da aula. Trata-se de uma ação automática 

 de segurança. Portanto, é primordial que cada aluno(a) se organize, a fim de evitar atrasos ou 

 faltas compulsórias. 



 - As aulas teóricas, e APENAS ESTAS, serão gravadas e devidamente armazenadas. Em 

 relação à imagem do professor, fica a seu critério se quer ou não aparecer na tela; quanto à 

 imagem do aluno(a) em sua casa, ela NÃO SERÁ GRAVADA. 

  

Serão mantidos os cadernos do QMágico, com material organizado em tópicos semanais, como 

vínhamos fazendo, a fim de orientar os estudos. Ali será disponibilizado o link da aula gravada, que será 

oferecido enquanto videoaula a quem, por ventura, não tenha podido participar da live pelo Webex. 

Em caso de perda de conexão por parte do professor(a), seguida de tentativas infrutíferas de 

retomá-la, o professor(a) entrará em contato com a coordenação e serão providenciadas resoluções a fim de 

evitar prejuízo na sequência dos conteúdos ministrados. 

Em caso de perda de conexão por parte do aluno(a), recorra posteriormente ao link da aula gravada 

para a explicação teórica e siga normalmente as indicações da semana quanto aos exercícios a serem 

realizados, utilizando os canais disponíveis para esclarecimento de dúvidas. 

No mais, nós – corpo docente e coordenação – temos trabalhado para compartilhar aquilo que é o 

melhor a toda a comunidade escolar, ou seja, vocês, seus pais, seus professores e demais funcionários do Villa. 

E é por vocês, estudantes, aqueles para quem a escola é feita, que seguimos nessa luta pelo cumprimento do 

calendário regular de aulas. Confiantes em nossa parceria, reforçamos o pedido inicial: Continuem 

alimentando essa nova e temporária engrenagem educacional com o seu sim. Pensar em vocês anima nosso 

trabalho! 

Para terminar, considerando a situação de isolamento em que estamos, desejamos a todas e todos uma 

excelente Páscoa! “Páscoa” significa “passagem”. Passemos #juntos por essa, pessoal! E, claro, havendo 

oportunidade, comam chocolates, meninas e meninos, comam chocolates       

Estamos sempre abertos. Qualquer dúvida, sem receio, façam contato. 

  

Colégio Villa Lobos  

 


