
 

 
Manaus, 08 de maio de 2020. 

 
 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis do Ensino Fundamental (2º a 8º anos),  
 

 
Esperamos que todos estejam bem, que nossos alunos e suas famílias estejam protegidos e administrando suas rotinas, tão 
diferentes daquela que vivenciávamos algum tempo atrás, com tranquilidade e segurança. 
 
Continuamos acompanhando, com cuidado e responsabilidade, o cenário da evolução do Covid-19, especialmente no nosso 
Estado. Alinhando-nos a orientações e normativas dos órgãos competentes e reestruturando nosso planejamento e o 
trabalho não presencial que está sendo desenvolvido com nossos alunos, bem como nosso calendário letivo. Não temos 
ainda uma data definitiva para retomada das aulas, mas estimamos que isso ocorra entre junho e julho, considerando os 
dados e as análises dos especialistas e governos.  
 
Desde o início da paralisação das aulas, temos proposto a manutenção da rotina de estudos dos nossos alunos. Essa rotina 
evoluiu ao longo de fases que objetivaram a adaptação dos alunos e das famílias às novas linguagens, ferramentas e 
metodologias, bem como a garantia de uma entrega pautada na qualidade e alinhamento pedagógico à proposta do Lato 
Sensu. Todas as atividades que estão sendo realizadas com nossos alunos, nos ambientes virtuais estão alinhadas aos 
planejamentos de ensino, e passam por um controle de qualidade que conta com o trabalho integrado e multidisciplinar de 
nossas equipes docente e técnica (Professores, Supervisores, Coordenadores e Orientadores) que, inclusive, acompanham 
100% das aulas nos ambientes virtuais. Nosso maior compromisso é garantir aos nossos alunos a qualidade de 
acompanhamento que prestamos presencialmente, agora numa linguagem ressignificada para este novo formato. 
 
Atualmente, o trabalho desenvolvido a distância no Ensino Fundamental é composto por uma diversidade de materiais, 
recursos e ações que compõem a proposta da rotina de estudos diária. São aulas ao vivo diárias, videoaulas, atividades dos 
livros e demais materiais didáticos, atividades extras e uso de plataformas e aplicativos. Este é o formato que estruturamos 
para o desafio de garantir uma rotina escolar a distância, adequada às necessidades dos alunos em cada faixa etária. 
Continuaremos avaliando e aprimorando constantemente essa proposta. 
 
Considerando a necessidade de evoluirmos nessa nova rotina para garantirmos o cumprimento dos objetivos de 
aprendizagem e dos conteúdos previstos para este ano letivo, informamos que, a partir do dia 11/05, intensificaremos o 
acompanhamento de frequência das aulas ao vivo e de acesso às videoaulas e outros materiais, estando em contato com 
as famílias sempre que necessário a respeito desses aspectos. Desta forma, procuramos garantir maior suporte para o bom 
desempenho dos alunos durante esse período de atividades não presenciais, tão importante para uma retomada eficiente 
no retorno às aulas presenciais.  
 
Para efeito de avaliação do desempenho de nossos alunos ao longo do período de atividades não presenciais, 
consideraremos o monitoramento da frequência e acesso aos diversos materiais, a resposta às atividades em Google Forms, 
que geram relatórios de desempenho aos professores e à equipe para avaliação e retomada do processo, bem como outras 
atividades que serão propostas e das quais solicitaremos o envio aos Professores. A interação com o Professor e os colegas 
em momentos síncronos (aulas ao vivo) também será levada em consideração nesse processo. Além disso, no retorno às 
atividades presenciais, receberemos todas as atividades e produções dos alunos para apreciação e acompanhamento, de 
forma a valorizar o trabalho e avaliar a evolução e o processo de desenvolvimento contínuo. Maiores detalhes serão 
apresentados em breve. 
 
Além do mais, esclarecemos que, como primeira medida no retorno às aulas presenciais, nosso planejamento prevê a 
retomada dos conteúdos e atividades desenvolvidos de forma não presencial, dando todo suporte às necessidades de 
nossos alunos e cumprindo todas as fases e metodologias de acompanhamento do Lato Sensu. Antes de avançarmos ainda 
mais no currículo de cada série, tudo o que foi desenvolvido à distância será retomado e avaliado, bem como os alunos 
serão acompanhados em suas necessidades. 
 
O calendário de reposição completo será divulgado assim que a data de retorno às atividades presenciais puder ser definida, 
mas, conforme informamos anteriormente, ratificamos que utilizaremos o período, antes previsto para recesso de julho, 
com aulas presenciais e estenderemos o ano letivo até a segunda semana de dezembro. Além disso, outras medidas poderão 
ser tomadas, de acordo com cada segmento/nível de ensino – a exemplo, a utilização de alguns sábados letivos, recessos 
imprensados de feriados e criação de tempos extras de aula, tudo com muito equilíbrio e cuidado no sentido de não 
sobrecarregar nossos alunos e comprometer seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. 



Para mais esclarecimentos, continuamos à disposição nos nossos canais de atendimento, incluindo agora o Agenda Edu, em 
que os senhores passam a ter contato direto com a equipe pedagógica de cada segmento, além dos canais abaixo: 
 
Unidades Manaus – WhatsApp (99142-9861) e e-mail secretaria@colegiolatosensu.com 
 
Unidade Acre – Telefone (99241-6339) e e-mail pedro.campelo@colegiolatosensu.com.br 
 
Valorizamos e agradecemos o apoio e parceria das famílias, que hoje exercem um protagonismo ímpar no acompanhamento 
de seus filhos, diante de tantos desafios e diversidades pelos quais estamos passando. Reforçamos que, neste momento, 
estaremos ainda mais juntos para garantir o melhor para nossos filhos/alunos. 
 
Por fim, desejamos saúde a todos e que em breve estejamos presencialmente juntos. Aguardamos, ansiosamente, pelo 
momento em que receberemos novamente nossos alunos e os senhores em nossa escola.                 

 
 

Atenciosamente, 
 

 A Direção.  
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