
 

 
 

Manaus, 06 de julho de 2020. 
 

 
 
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis do Integral Bilíngue, 
 
 

Conforme informado anteriormente, uma série de medidas e protocolos de segurança foram 
incorporados às rotinas, para garantir a segurança e o bem-estar de todos nesse momento tão esperado 
que é o retorno à escola. Por isso, diversas alterações precisaram ser feitas na rotina de cada segmento de 
ensino, incluindo o Integral. 

 
  Nossas turmas do Integral são formadas por alunos de diferentes turmas do regular, havendo, 

dessa forma, mistura entre alunos de diferentes grupos durante a rotina no Integral. Nesse primeiro 
momento de retomada das aulas presenciais, um dos principais protocolos de segurança e saúde a ser 
seguido é o controle de grupos. Além disso, sabe-se que nossa rotina exige muito contato e proximidade 
dos alunos com os colegas e professores, principalmente em rotinas como o banho, almoço e descanso. 
Por estes motivos, as aulas presenciais do programa Integral Bilíngue não serão retomadas nesse primeiro 
momento, ao mesmo tempo em que as do regular. Avaliaremos o cenário para definir a data mais adequada 
para o retorno presencial, informando-os tão breve isso ocorra. 

 
É do conhecimento de todos que as aulas do integral têm acontecido de forma não presencial, 

através da plataforma Google Classroom onde está sendo possível oportunizar aos nossos alunos os 
conteúdos necessários para acompanhamento em casa. Esse trabalho continuará sendo realizado após o 
retorno presencial das turmas do regular. Para comtemplar o máximo possível do nosso planejamento, 
aumentaremos a frequência das aulas online durante esses meses e traremos também aulas síncronas para 
nossa rotina.  

 
Os livros didáticos de inglês que fazem parte da rotina de estudo do Integral estarão disponíveis 

para venda nas unidades a partir do dia 07 de Julho, com isso, os alunos que ainda não possuem o material 
poderão adquiri-lo para acompanhar as aulas não presenciais de uma maneira mais eficiente.  

 
Agradecemos pelo apoio e parceria, desejando saúde a todos e que em breve estejamos de volta à 

rotina presencial na escola. 
 
Continuamos à disposição para mais esclarecimentos, através dos nossos canais de atendimento: 

Agenda Edu, WhatsApp (92 99142-9861) e e-mail exclusivo para suporte administrativo e financeiro 
(secretaria@colegiolatosensu.com).                
 
 

Atenciosamente, 
 A Direção. 
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