
 

 

Comunicado às mães, pais e responsáveis  

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

Unidade Amparo  

  

Caras mães, caros pais, caros responsáveis, 

Temos vivido um contexto de exceção, permeado por mudanças contínuas e frequente ansiedade. 

Temos ciência de que a vida cotidiana de todos vocês está sendo afetada, e nos mais diversos aspectos. Desde 

essas linhas iniciais, é preciso dizer: estamos à disposição, sempre abertos ao diálogo. 

 Em meio a tudo isso, conforme esclarecimentos anteriores, enquanto instituição, observando nosso 

entorno e as diversas estratégias colocadas em prática, seguimos convictos de uma verdade fundamental neste 

período de tantas dúvidas: Precisamos seguir com as aulas! Disso depende a continuidade de uma formação 

adequada e o não distanciamento dos sonhos de nossos filhos e filhas, que, por extensão, também são nossos 

sonhos. Não estamos em condições ideais, mas nossos procedimentos vêm sendo discutidos e aprimorados de 

acordo com as necessidades, e acreditamos entrar numa etapa de maior “normalidade” na próxima semana. 

Teremos aulas virtuais ao vivo. Vocês – mães, pais e responsáveis – têm sido grandes aliados. Agradecemos 

imensamente por cada palavra de incentivo público ou particular, por cada comentário elogioso, por cada 

crítica construtiva, por cada imagem divulgada das atividades de EAD, por confiarem em nossos profissionais 

e se manterem enquanto nossos parceiros numa tão complexa empreitada pedagógica. 

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 estudante na transição entre as aulas, uma vez que, encerrado o tempo, uma turma 

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



 - 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 dos alunos(as) em suas casas, ela NÃO DEVE SER 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), seu filho(a) poderá recorrer posteriormente ao 

link da aula gravada para a explicação teórica e seguir normalmente as indicações da semana quanto aos 

exercícios a serem realizados, utilizando os canais disponíveis para esclarecimento de dúvidas. 

Com a certeza de estarmos trabalhando de modo coerente em relação àquilo que é o melhor para a 

comunidade escolar como um todo (alunos, pais, professores e demais funcionários do Villa), seguimos 

trabalhando pelo cumprimento do calendário regular de aulas e buscando o registro de nossas atividades 

perante os órgãos oficiais de ensino.  

No mais, consideradas as limitações que nos são impostas, desejamos a todas e todos uma excelente 

Páscoa. Que a celebração judaico-cristã da “travessia” seja-nos favorável reflexão e estímulo para bem 

vivermos as transições desta fundamental semana nova que se nos apresenta. 

Continuamos abertos. Qualquer dúvida, não hesitem, estamos por aqui. 

  

Colégio Villa Lobos  

 


