
 

 
 Manaus, 14 de abril de 2020. 

 
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis do Ensino Médio,  
 
Esperamos que estejam todos 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 aos nossos alunos. 

 
Desde o dia em que as aulas foram suspensas, temos evoluído nesse trabalho, a partir das etapas às quais nos 

propusemos. 
 
Passamos a disponibilizar, através da plataforma Google, materiais de estudos aos nossos alunos para garantir-lhes uma 

rotina saudável de estudos e, desde o dia 02/04, iniciamos o trabalho com conteúdos também produzidos por nossa equipe 
pedagógica. São videoaulas, atividades extras, formulários de exercícios, etc, tudo estruturado com muito critério e alinhado aos 
planejamentos de ensino. E, a partir desta semana, de 13 a 17/04, passaremos também a contar com aulas ao vivo, que serão 
realizadas através do Google Meet e estarão integradas à diversidade de conteúdos e metodologias propostos a cada série. 

 
Para além desses conteúdos, estamos oferecendo também outras ferramentas e oportunidades de aprendizagem, como 

simulados on-line e plataformas específicas de auxílio à preparação aos vestibulares. Nossa equipe está à disposição dos alunos 
dentro desses ambientes, prestando o suporte necessário para que desenvolvam as atividades com qualidade.  

 
Ressaltamos a importância de que nossos alunos acompanhem o conteúdo proposto e realizem as atividades para que, 

posteriormente, possamos retomar a rotina de forma segura, cumprindo os planos de ensino e os objetivos de aprendizagens. É 
um trabalho indispensável para garantirmos os resultados esperados ao longo do ano e, em especial, nos processos dos 
vestibulares.  

 
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. Adiantamos que utilizaremos para essa reposição o período de julho, antes previsto para o recesso escolar, com aulas 
presenciais e aguardamos a definição do calendário das provas de vestibular para definir um novo encerramento do ano letivo, 
antes previsto para o dia 26/11/2020, pois trabalhamos como a possibilidade de estender as aulas até o início do mês de dezembro. 

 
Caso o período de suspensão se estenda para além do mês de maio, passaremos a utilizar como horas letivas o trabalho 

que está sendo realizado à distância. Para tanto, intensificaremos as interações, como, por exemplo, ampliando o fluxo de aulas 
ao vivo, e processos de acompanhamento dos alunos. Também adotaremos um plano de comunicação que abordará as mudanças 
necessárias e orientações e instruções sobre os objetivos, os papéis, as responsabilidades neste cenário. Ainda assim, 
trabalharemos com a reposição da maior quantidade viável de dias letivos presenciais, porque entendemos que o processo 
presencial assegura a qualidade do acompanhamento de nossos alunos e das interações que são tão importantes para sua 
formação, sendo assim, inegociável. 

 
Por fim, ressaltamos que um dos nossos pilares de trabalho é a parceria entre a escola e a família que, nesse momento, 

se faz ainda mais relevante e indispensável. Contamos com a colaboração e compreensão de todos para que possamos atravessar 
esse período com sucesso e retomar, de maneira responsável e tranquila, as nossas atividades presenciais futuramente, 
garantindo que nossos alunos não tenham qualquer tipo de prejuízo pedagógico que reflita no alcance dos objetivos propostos. 

 
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. 
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