
 
Amparo, 01 de julho de 2020. 

 
 Informações e procedimentos de retorno às aulas 

 
Apresentamos neste documento o nosso olhar para o retorno no segundo semestre de 2020. 

A volta às aulas durante a pandemia de COVID-19 se baseia no compartilhamento do princípio de 
preservação da vida, com responsabilidade e segurança para continuar nossa missão de fornecer 
uma educação de qualidade.  
 

O Colégio Villa Lobos cumprirá as diretrizes emitidas pelo Ministério da Saúde, 
Educação e Governo Estadual e Local. 
 

O retorno às aulas, após as férias, acontecerá em 30 de julho de 2020 de forma remota, 
conforme orientações do Governo do Estado. A previsão de retorno presencial é para o mês de 
setembro, dependendo da faixa de segurança em que nos encontrarmos e das diretrizes traçadas 
pelo Governo Estadual e/ou Local. 
 

Para as aulas do mês de agosto, continuaremos trabalhando remotamente, com os mesmos 
formatos de ensino até aqui adotados: síncronos (lives com os professores); e assíncronos 
(conteúdos disponibilizados nas plataformas virtuais). O modelo que adotamos está pautado em 
estudos especializados e intensa ponderação do que atende melhor às necessidades de cada faixa 
etária. Todas as famílias receberão no mês de julho as diretrizes e informações sobre reuniões de 
pais do 2° bimestre e cronogramas de aulas do período de retorno.  

 
Diante da possibilidade de retorno presencial no mês de setembro, o colégio está se 

preparando para que o aprendizado aconteça da melhor maneira possível, adotando inicialmente 
um modelo híbrido de ensino (mesclando o ensino presencial e o ensino remoto), uma vez que será 
necessário organizar um revezamento dos alunos na unidade escolar. 

 
O colégio seguirá de forma rígida as práticas de saúde, higiene e segurança alinhadas com 

os regulamentos e protocolos sanitários determinados por órgãos responsáveis. 
 
As famílias e professores poderão optar por permanecer em ensino remoto devido às várias 

razões relacionadas à saúde, pautadas nas indicações e necessidades médicas. As decisões serão 
tomadas em conjunto pela liderança da escola, famílias e políticas governamentais. Os alunos que 
por algum motivo não puderem estar no colégio continuarão aprendendo nos formatos de ensino 
síncronos e assíncronos. 

 
Perspectiva do cenário do ensino híbrido na retomada das aulas presenciais em setembro 

 
Com a abertura gradual determinada pelo Governo do Estado de São Paulo, o colégio 

observa as seguintes possibilidades de funcionamento: 
 

• Os alunos poderão estar presentes no colégio, em dias, semanas ou períodos (manhã 
e tarde) alternados. 

• Todos os alunos estarão aprendendo em casa com atividades síncronas e 
assíncronas quando não estiverem no colégio. 

 
Certos de sua compreensão e desejo conjunto de fornecer ensino de qualidade de maneira 

segura a todos, agradecemos e desejamos a todos excelentes férias. 
A direção 

 


