Manaus, 14 de abril de 2020.
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis da Educação Infantil,
Esperamos que os senhores e nossas crianças estejam bem e com saúde! Neste momento, em que jamais
desejaríamos estar longe de nossos alunos, temos planejado, estruturado e implantado com muita responsabilidade e
visando à qualidade pedagógica que nos distingue, ações para proporcionar à distância, uma rotina de estudos e o suporte
necessário a nossas crianças.
Desde o dia em que as aulas foram suspensas, temos evoluído nesse trabalho, a partir das etapas às quais nos
propusemos.
No dia 02/04, abrimos a plataforma Google para disponibilizar aos nossos alunos, através desse ambiente, as rotinas
de estudos e diversos conteúdos. A partir desta semana de 13 a 17/04, a rotina de estudos da Educação Infantil passa a
contar com vídeos produzidos pelos professores aos nossos alunos, além de atividades em formatos diversos (escritas,
dinâmicas, brincadeiras, sugestões de conversa com a criança, etc.). Juntos, família e escola, de mãos dadas, plantam e
constroem memórias afetivas positivas em nossos pequenos.
Ainda no mês de abril, teremos alguns momentos de interação ao vivo entre os professores e as crianças, que serão
realizados através do Google Meet. Divulgaremos dias e horários desses encontros para cada série/grupo de alunos através
dos roteiros de estudos e enviaremos, pelo e-mail institucional do (a) aluno (a), o convite para participação. Será uma ocasião
muito especial em que as crianças e os professores vivenciarão virtualmente direitos de aprendizagem como participar e se
expressar, além de desempenharem um papel ativo em um ambiente novo e também acolhedor. Além disso, proporcionará
fortalecimento de vínculos, trazendo conforto e segurança às crianças.
Também estamos organizando uma nova entrega de kits de atividades e livros para o período que se estende ao
final de abril, os senhores serão avisados do dia e horário desta entrega. Estamos aguardando a definição quanto ao término
do período de suspensão de atividades não essenciais, referente ao decreto do Governo do Estado, para comunicá-los mais
especificamente a esse respeito e convidá-los a ir até à escola buscar os materiais.
Quanto à reposição das aulas suspensas, frisamos que esse é o nosso maior compromisso. Estamos reestruturando
nosso calendário para garantir a reposição das referidas aulas, com toda a metodologia e dinâmicas de acompanhamento
de nossa escola. Entendemos que o processo presencial garante a qualidade do acompanhamento de nossos alunos e das
interações que são tão importantes para sua formação, sendo assim, inegociável.
Adiantamos que poderemos utilizar, para essa reposição, o período antes programado para recesso de julho com
aulas presenciais e estender o ano letivo até início de dezembro, aproximadamente. Informaremos posteriormente, e com
maiores detalhes, nosso calendário reestruturado, que será também apresentado aos órgãos competentes.
Com certeza, quando tudo isso passar, vamos ter lembranças de todos os desafios que escola e família vivenciaram
de mãos dadas, em prol do melhor para nossas crianças.
Estaremos sempre à disposição para ouvi-los e apoiá-los e agradecemos pela colaboração.
Para quaisquer dúvidas, necessidade de suporte, sugestões e outros, continuamos à disposição através dos
seguintes canais:
Unidades Manaus – WhatsApp (99142-9861); e-mail – secretaria@colegiolatosensu.com e redes sociais – Instagram e
Facebook)
Unidades Acre – Telefone (99241-6339); e-mail – pedro.campelo@colegiolatosensu.com.br e redes sociais – Instagram e
Facebook)
Atenciosamente,
A Direção.

