
  
 
 
 

C O M U N I C A D O  
 
  

São Paulo, 20 de agosto de 2020. 

 

Aulas online 

 

 

Aos Pais e responsáveis. 

 

 

     Como é sabido, neste período excepcional pelo 

qual estamos passando por conta da pandemia Covid-19, temos oferecido o 

acompanhamento sistemático de aulas online mediante nossas plataformas 

virtuais disponibilizadas a todos os alunos. 

 

     Importante salientarmos que, -- em virtude dos 

desafios havidos diariamente, sobretudo no que tange à entrega pessoal de 

cada docente no sentido de disponibilizar o melhor conteúdo aos alunos, tal 

como em sala de aula presencial, bem como a preocupação dos pais e 

responsáveis nesta condução e equilíbrio entre a aprendizagem e o convívio 

familiar em tempos de isolamento social, -- buscamos expor algumas sugestões 

de conduta a fim de facilitar a comunicação do Colégio VIP junto aos Pais, 

responsáveis e alunos, questão precípua para nós. 

 

     Neste sentido, informamos que todas as dúvidas, 

eventualmente, surgidas acerca do conteúdo didático disponibilizado pelo 

professor em aula virtual, deverão ser solucionadas dentro da própria aula ou, 

oportunamente, na aula virtual seguinte. Os professores já estão orientados 

nesse sentido. 

 

     Ainda, qualquer solicitação estranha à questão 

acima exposta deverá ser levada diretamente à Coordenação. Tal medida 



visa à excelência do aprendizado, uma vez que os docentes estarão focados 

na condução de sua principal atividade. 

 

     Por fim, com o intuito de preservação pessoal e 

autoral de seus docentes, bem como da preservação pessoal dos alunos, o 

Colégio VIP informa aos Pais e responsáveis que é proibido por lei fotografar, 

gravar, compartilhar ou divulgar as aulas disponibilizadas nas plataformas 

virtuais, sob pena de violação de direitos autorais, estatuto da criança e do 

adolescente e demais legislações pertinentes. 

 

     Assim posto, colocamo-nos à sua disposição para 

elucidar eventuais dúvidas, prestando os necessários esclarecimentos.    

 

 

 

                                                           

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL VIP (Colégio VIP) 

                                                   Diretor Jorge de Oliveira 

 

P.S.   Consulte sempre o “site” do seu Colégio VIP! 

 

     

 


