
Prezados pais e responsáveis, 
 

Desejamos boas-vindas ao ano letivo de 2021 do Colégio Vila Olímpia. Apesar 
dos tempos sem precedentes que o mundo está enfrentando, estamos ansiosos para 
receber vocês em nosso colégio. 

Mesmo com as incertezas decorrentes da pandemia, estamos extremamente 
orgulhosos de nossos professores, funcionários e alunos por encontrarem inúmeras 
maneiras inovadoras e bem-sucedidas de continuar cumprindo a nossa missão e 
buscando seus objetivos pessoais.  

Como estamos iniciando um novo ano letivo, consideramos importante que as 
famílias conheçam os gestores de cada ano de ensino. Confiram os nomes no quadro 
a seguir. 
 

Gestor(a) Ano de ensino Contato 

Kamyla 
Garcia Leão 

Infantil  kamyla.leao@colegiovilaolimpia.com.br 

Claudiane 
Perpétuo 

Fundamental I 
Bilíngue: Infantil e 
Fundamental I 

claudiane@colegiovilaolimpia.com.br 

Fabíola Braga 

Fundamental II e Ensino 

Médio 
Bilíngue: Fundamental II 
e Médio 

fabiola.braga@colegiovilaolimpia.com.br 

 
Sobre nossa programação escolar para 2021, temos duas etapas distintas: 

 
 
 

1. Pré-ano letivo: atividades presenciais de retomada de conteúdos e adaptação 
escolar. Podem participar dessas atividades todos aqueles devidamente 
matriculados até o dia 05/02 e inscritos conforme comunicado enviado 
anteriormente. As atividades pré-ano letivo não são consideradas parte da 
carga horária do ano letivo de 2021 e, por isso, são opcionais e não estarão 
disponíveis na modalidade on-line. 

 
 
 
1. Ano letivo: aulas curriculares a partir de 22 de fevereiro. Todas as informações 

acerca do ano letivo bem como horários das reuniões iniciais com pais/responsáveis 
serão encaminhadas na próxima semana.   

 

 
 
1. PRÉ-ANO LETIVO 
 

Confiram a seguir a programação das atividades de retomada de conteúdos e 
adaptação escolar. 
 

Data 
de 

início 
Descrição Segmento 



08/02 Foco no acolhimento e adaptação dos 
alunos, e na retomada de conteúdos do 
ano letivo de 2020. 
 
As aulas acontecem diariamente 
(100% presenciais), com ensalamento 
específico para o período, para os 
alunos inscritos e matriculados nos 
segmentos listados ao lado. 

Educação Infantil (Vilas 2, 3, 4 e 
5)  

1º ano do Ensino Fundamental  

 

09/02 Foco no acolhimento e adaptação dos 
alunos, e na retomada de conteúdos do 
ano letivo de 2020. 
 
As aulas acontecem diariamente (100% 
presenciais), com ensalamento 
específico para o período, para os 
alunos inscritos e matriculados nos 
segmentos listados ao lado. 
 

2º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental (Somente para os 
alunos que receberam o 
comunicado da Secretaria 
Escolar do Vila.)   

Ensino Médio 

 

 
 
 
 

● DISTANCIAMENTO FÍSICO E CUMPRIMENTOS - Educação Infantil e Anos 
Iniciais 

 

No caso das crianças pequenas que buscarem contato físico com os professores 
(que estarão devidamente paramentados), o protocolo da escola prevê que elas 
poderão ser acolhidas. Dessa forma, sugerimos que transmitam aos pequenos a ideia 
de que, se eles precisarem, poderão ficar tranquilos para buscar apoio nos professores, 
mesmo que isso implique em um afago ou um colo, no entanto, sem beijos. 

 
 

● HORÁRIOS - ATIVIDADES PRÉ-ANO LETIVO 

 

Ano de ensino Turno Horário Local de entrada e saída Orientação 

Vila 2   Portaria Principal  

Vila 3   Portaria Principal  

Vila 4   Portaria Principal  

Vila 5  Matutino  Portaria Principal  

Vila 5  Vespertino  Portaria Principal  

1º ano   Portaria Principal  

1º ano   Portaria Principal  



2º ao 5º ano   Portaria Principal  

2º ao 5º ano   Portaria Principal  

6º ano Matutino 7h40 Portaria Principal  

6º ano Vespertino 13h40 Portaria Principal  

7º ao 9º ano Matutino 7h40 Portaria Principal  

Ensino Médio Matutino 7h30 Portaria Principal  

 
      

● ADAPTAÇÃO 
 

Em conformidade com o Plano de Contingência, as famílias devem permanecer 
do lado de fora da escola na ocasião da entrada dos alunos no local. A exceção é para 
os alunos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental; nesse caso, será 
permitida a entrada de um adulto por criança.  

Haverá uma escala de horários para evitar aglomerações na entrada e, por isso, 
solicitamos a colaboração de todos para que esse seja um momento breve. 
Informaremos essa escala de entrada em comunicação futura. 

Teremos, também, um acolhimento diferenciado para alunos da Educação 
Infantil, a ser detalhado em comunicado específico aos pais desse segmento.   
 
 
 

● ALIMENTAÇÃO 
 

Cada criança poderá trazer seu lanche de casa. No entanto, as famílias que 
optarem por adquirir o lanche com a Cantina TiaNutri deverão entrar em contato 
diretamente com a cantina (Thaise: (48) 99907-0190).   

Todos os alunos que participarem das atividades presenciais devem trazer de 
casa sua garrafa de água identificada. Nesse período, não será servido almoço.  
 
 
 

● MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 

- Para a Educação Infantil: estojo pessoal com canetinha; lápis de cor ou giz de cera; 
cola; tesoura; camiseta para pintura; kit de tinta Tempera Guache (6 potes); e pincel. 
Lembramos que todos os materiais devem conter identificação do aluno. 
- Para o Ensino Fundamental e Médio: estojo pessoal completo e cadernos. Também é 
preciso que os materiais contenham identificação do aluno. 
 
 
 

● DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 

Lembramos que, para que os alunos participem das atividades presenciais, os 
pais ou responsáveis devem providenciar a seguinte documentação: 
 
 



● Atestado de aptidão preenchido e assinado por médico. Clique aqui 
para acessar o modelo. 

● Declaração de regularidade vacinal preenchida e assinada por médico. 
Clique aqui para acessar o modelo. 

● Termo de ciência preenchido e assinado pelos responsáveis. Clique 
aqui para acessá-lo. 

 
 

● MEDIDAS DE SEGURANÇA  
 

A seguir, listamos as 15 regras de ouro previstas em nossa Cartilha de Retorno 
às atividades presenciais.  
 

1 - Uso obrigatório de máscaras.  
 

2 - Etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros. 
 

3 - Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%. 
 

4 - Proibido cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços. 
 

5 - Respeitar o distanciamento e as marcações feitas na unidade.  
 

6 - Evitar contato com as superfícies, por exemplo, pega-mãos, corrimãos, barras 
de apoio, catracas e leitores de bilhetes/cartões. 

 
7 - Durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma boa ventilação no interior 
do veículo, preferencialmente, ventilação natural. 

 
8 - Manter o cabelo preso, evitar o uso de acessórios pessoais, como brincos, 
anéis e relógios, e manter as unhas limpas e aparadas. 

 
9 - Não compartilhar objetos e materiais. 

 
10 - Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos coletivos após a utilização 
(para colaboradores). 

 
11 - Não manusear celulares e demais eletrônicos no interior da unidade. 

 
12 - Não permanecer em grupos. 

 
13 - Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos utensílios, como copos, 
talheres, pratos, entre outros. 

 
14 - Manter o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 5 (cinco) degraus 
nas escadas, obedecendo cartazes informativos. 

 
15 - Respeitar setas indicativas de sentidos (sobe e desce das escadas, por 
exemplo). 
 

OBSERVAÇÃO: no Brasil, com base na Lei Federal nº 14.019, de 2 de julho de 2020, o 
uso da máscara deve ser constante e obrigatório para TODOS, exceto para crianças 
menores de 3 anos, pessoas com transtorno do espectro autista ou pessoas com 
deficiências que impeçam o uso adequado. 

https://drive.google.com/file/d/1KpMm5V2z2VNGbGrrsFEGSydBqxGNON4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpMm5V2z2VNGbGrrsFEGSydBqxGNON4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_i31D4vp4TYvrZguy4Hlt36eFab53VNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsfiYv5RnTDINhmyZHgkaGh6P0eNJ64b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsfiYv5RnTDINhmyZHgkaGh6P0eNJ64b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eRDKuosJ10x6Rjxa8vphGwKshbbt4xEk


 
 

● INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

O uso do uniforme é obrigatório nas atividades pré-ano letivo. Em virtude da 
mudança de mantenedor, os alunos novos terão tolerância de 60 dias (2 meses) para 
adquirir novos modelos. Nesses casos, o aluno poderá utilizar camiseta branca e 
bermuda/calça de cor neutra (branca, preta) ou jeans. É importante ressaltar que os 
uniformes do Vila Olímpia poderão ser usados por tempo indeterminado.  
 

É nosso desejo que a cada dia possamos aprender uns com os outros e nos 
fortalecer enquanto comunidade, ao mesmo tempo em que contribuímos para a 
educação de nossos alunos, para que eles construam um mundo melhor. 

Desejamos a toda a nossa comunidade escolar um feliz 2021, cheio de novas 
inspirações e conquistas, e agradecemos pela confiança em nossa instituição. 
 

Cordialmente, 
Miriam Zanatta 

Diretora do Colégio Vila Olímpia 
 


