
 

 

Prezadas famílias, 

Esperamos que todos estejam bem e com saúde. Estamos muito animados para o 
nosso reencontro. 

Antes do início do ano letivo, teremos atividades presenciais de retomada de conteúdos 
e adaptação para alunos novos e rematriculados. Podem participar dessas atividades 
todos aqueles devidamente matriculados até o dia 27 de janeiro. Os interessados 
devem fazer inscrição por meio deste formulário até o dia 29 de janeiro.  

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS DE RETOMADA DE CONTEÚDO E ADAPTAÇÃO 

Essas atividades acontecerão no seguinte formato: 

 

Educação Infantil (Vilas 2,  3, 4 e 5) e 1º ano do Ensino Fundamental – a partir de 
08/02. 

- 100% presencial, em horário e turno normais de aula, com ensalamento específico 
para o período.  

2º ao 9º ano – a partir de 08/02. 

- 100% presencial, em horário e turno normais de aula, com ensalamento específico 
para o período. Somente para os alunos que receberem o comunicado da 
Secretaria Escolar do Vila.   

Ensino Médio – a partir de 09/02. 

- 100% presencial, em horário e turno normais de aula, com ensalamento específico 
para o período.  

 

● Estudantes que aderirem às atividades presenciais de retomada e adaptação 
devem trazer para a escola um caderno e um estojo contendo lápis e borracha, 
para uso individual.  

● Serão adotadas as medidas que constam no vídeo sobre nosso protocolo de 
segurança. É importante que os pais e responsáveis assistam atentamente a 
esse vídeo junto aos seus filhos. 
 

● O calendário letivo inicia no dia 22 de fevereiro. Assim, as atividades 
oferecidas antes dessa data não são consideradas parte da carga horária 
do ano e não estarão disponíveis na modalidade on-line.  
 

ATIVIDADES CURRICULARES DO ANO LETIVO 

Educação Infantil (Vilas 2, 3, 4 e 5) e 1º ano do Ensino Fundamental – a partir de 
22/02. 

- 100% presencial, em horário e turno normais de aula, com ensalamento específico 
para o período.  

https://form-vilaolimpia.questionpro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UkWG0FYj8l4&feature=youtu.be


2º ao 9º ano – a partir de 22/02. 

- 100% presencial, em horário e turno normais de aula, com ensalamento específico 
para o período. 

Ensino Médio - a partir de 22/2 

- 100% presencial, em horário e turno normais de aula, com ensalamento específico 
para o período.  

* Ressaltamos que, em caso de orientação contrária dos órgãos competentes, essas 
medidas podem ser alteradas. 

OBSERVAÇÃO: as famílias que desejarem poderão aderir exclusivamente às aulas 
remotas síncronas (ao vivo).   

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Para que os alunos frequentem as atividades presenciais (tanto aulas curriculares 

quanto atividades de retomada de conteúdos e adaptação), é necessário que os 

responsáveis providenciem os documentos listados abaixo. A entrega deve ser feita via 

e-mail ou diretamente na unidade até o dia de início da atividade presencial.  

● 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. 

OBSERVAÇÕES 

- A cantina atenderá aos alunos durante a permanência na escola para almoço e lanche. 
Os estudantes devem trazer uma garrafa de água nas atividades presenciais.  

- As atividades e aulas presenciais previstas em nossa programação estão sujeitas a 
alterações devido a decisões governamentais e capacidade das salas de aula, 
considerando a exigência de distanciamento físico entre as carteiras.  

 

HORÁRIO DE AULA: será divulgado posteriormente. 

 

CUIDADOS E PREVENÇÃO 

Reforçamos que a colaboração de todos é fundamental para garantirmos a segurança 
do retorno. Por isso, permanecemos orientando as famílias sobre as medidas de 
prevenção que serão adotadas no colégio.  

Que tenhamos um retorno seguro e um ano de muito aprendizado! 

 

Atenciosamente, 

Colégio Vila Olímpia 

https://drive.google.com/file/d/1KpMm5V2z2VNGbGrrsFEGSydBqxGNON4u/view
https://drive.google.com/file/d/1_i31D4vp4TYvrZguy4Hlt36eFab53VNm/view
https://drive.google.com/file/d/1_i31D4vp4TYvrZguy4Hlt36eFab53VNm/view
https://drive.google.com/file/d/1PsfiYv5RnTDINhmyZHgkaGh6P0eNJ64b/view

