
 

 
Manaus, 09 de junho de 2020. 

 
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis,  
 
Com entusiasmo e satisfação informamos que estamos nos preparando para receber novamente 

nossos alunos, nossa equipe e os senhores no retorno às aulas presenciais.  
 
Vocês têm acompanhado nossos comunicados desde que a necessidade de isolamento social nos 

colocou fisicamente mais distantes. A preservação da segurança e saúde da comunidade em geral, tem 
pautado decisões importantes em nosso colégio e nos protocolos que adotamos diante do cenário de COVID-
19. 

Juntos, escola e família conseguimos o inesperado: dar continuidade ao processo de aprendizado, de 
forma remota, daqueles que são a nossa razão maior – nossas crianças e jovens. Temos a certeza de que 
durante este período de isolamento, todos aprendemos muito.  Com um esforço enorme de todos, 
viabilizamos uma rotina de trabalho diante de um cenário tão atípico, de maneira eficiente. 

 
A parceria entre escola e família é um dos nossos pilares e sempre confiamos em nossa capacidade 

criativa e resiliente de lidar com desafios, bem como sabíamos que a tecnologia poderia ser uma grande 
aliada da educação; mas certamente não esperávamos a realidade com a qual nos deparamos nesse 
contexto de COVID-19. E isso tudo já nos faz melhores. Aprendemos a lidar com a distância física e 
reinventamos nossa forma de estar presentes, de ensinar, de aprender. 

 
Com as aulas remotas já bem estruturadas e com oportunidades de melhorias contínuas, chegou a 

hora de organizarmos a volta das aulas presenciais, que certamente exigirá uma rotina bem diferente 
daquela a que estávamos acostumados. Novos protocolos de convivência estão sendo incorporados à cultura 
mundial e isso inclui o ambiente escolar, no qual teremos que desenvolver novos hábitos e seremos 
incansáveis para proporcionar um ambiente seguro. 

 
Com base no plano divulgado pelo governo do Estado, que prevê a retomada das aulas na rede 

particular a partir do dia 06/07, estamos estruturando a volta gradual dos segmentos de ensino, a partir dessa 
data, cientes de que alterações poderão ocorrer, conforme evolução do quadro do COVID-19 em nosso Estado. 
Em breve, informaremos a data prevista para cada segmento e as condições necessárias. 

 
Considerando as referências e boas práticas internacionais que temos acompanhado e as orientações 

do infectologista que presta assessoria técnica para a escola, uma série de medidas estão sendo tomadas 
para garantir a segurança e o bem-estar de nossa comunidade escolar no retorno às aulas presenciais. 
Ressaltamos que as medidas mencionadas abaixo são bem abrangentes e em breve serão detalhadas a 
vocês. 

• Medidas de triagem: Checagem de temperatura diária de todos – alunos e colaboradores e 
declaração do estado de saúde no retorno (disponibilizaremos o modelo em breve). 

• Medidas de higiene: Rotinas guiadas para lavar as mãos, uso obrigatório de máscara  
(a escola disponibilizará máscaras para alunos e colaboradores, de acordo com as orientações do 

infectologista que presta assessoria técnica à escola); aumento dos dispensadores de álcool em gel, 
campanhas de conscientização sobre higiene e sintomas da doença. 

• Medidas de Distanciamento: Rotas e escala de horários para evitar aglomerações; salas de 
aulas com distanciamento entre os alunos e monitoramento das áreas externas. 

• Aulas presenciais rotativas: Para alguns segmentos, a fim de garantir o distanciamento e 
menor quantidade de alunos por sala, as turmas serão divididas em dois grupos, que assistirão aulas 
presenciais em dias alternados, acompanhando as aulas de forma não presencial nos dias em que estiverem 
em casa. 



• Medidas de sanitização: Limpeza minuciosa dos espaços e materiais; higienização das 
superfícies de contato comuns (mesas, corrimão, maçaneta das portas, etc) realizadas  de maneira constante 
e a cada troca de turma. 

• Saúde emocional e acolhimento: Um conjunto de ações está sendo planejado por nossa 
equipe para a acolhida e cuidado com alunos e colaboradores. Nossa equipe de orientação atuará 
intensamente no acompanhamento desses aspectos. 

• Alteração de rotinas: Considerando o distanciamento e monitoramento dos alunos, de acordo 
com cada segmento as rotinas serão adaptadas (rotas e horários de entrada e saída; horários e locais de 
lanche, etc.). 

• Retomada de conteúdos trabalhados ao longo do período não presencial: Com foco no 
aprendizado dos alunos, no retorno presencial, retomaremos conteúdos trabalhados nos ambientes virtuais, 
fazendo as intervenções necessárias para aprimorar o desenvolvimento cognitivo dos alunos e sanar 
possíveis lacunas de aprendizagem, oriundas deste período de aulas remotas, para então aplicarmos as 
provas da 1ª Etapa (para EF e EM) e/ou fecharmos o relatório de desempenho da 1ª etapa (para EI) e 
avançarmos nos conteúdos curriculares/planejamentos. 

• Atividades não presenciais: No retorno, seguindo as orientações dos órgãos competentes para 
esse período de suspensão e retomada presencial, bem como considerando as variadas necessidades que 
precisaremos atender (a exemplo dos alunos do grupo de risco ou impossibilitados de participar 
presencialmente por qualquer motivo), mesmo após a retomada das atividades presenciais, continuaremos 
ofertando o ensino não presencial (nos ambientes virtuais), em paralelo às aulas presenciais, compondo um 
formato híbrido, alinhado aos planejamentos de ensino. 

• Calendário letivo: Está sendo reestruturado conforme informado anteriormente.  Utilizaremos 
o período, antes previsto como recesso, com aulas normais e estenderemos as aulas regulares e semana de 
provas até a terceira semana de dezembro (15 a 18, de acordo com o segmento). Além disso, alguns sábados 
letivos e tempos de aulas extras também serão usados para reposição. O trabalho não presencial realizado 
ao longo dos meses de maio e junho, todo alinhado às normativas dos órgãos competentes, também será 
usado na composição das horas letivas, de acordo com a necessidade de cada segmento. Os ciclos avaliativos 
estão sendo redimensionados na reestruturação do calendário. Posteriormente, apresentaremos o 
calendário. 

 
Ressaltamos que seguiremos as medidas definidas pelos órgãos competentes e reafirmamos nosso 

compromisso com o bem-estar dos nossos alunos, famílias e colaboradores em que zelo e diligência serão 
constantes também, na retomada das atividades.  

 
Logo voltaremos a nos comunicar, trazendo mais detalhes de nosso planejamento.  
 
Agradecemos a confiança e a compreensão e 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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