
 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis,  

 

Estamos prestes a finalizar o ano de 2019 e queremos agradecer, desde já, a parceria dos senhores 

e de nossos alunos. O foco na manutenção e fortalecimento do projeto pedagógico da Instituição, 

cumprimento do regimento escolar e garantia da qualidade e dos resultados alcançados foram 

nossa principal bandeira neste ano. Alcançamos o primeiro lugar nos resultados do último ENEM, 

com mais de 130 alunos aprovados em universidades públicas e sabemos que podemos sempre 

ir mais além.  

Esse ano, trouxemos novidades com o objetivo de impactar positivamente a vida dos nossos 

alunos, como a troca gradativa das carteiras, inclusão da disciplina de desenvolvimento 

comportamental no Infantil ao Fundamental II, ampliação do uso de tecnologias e plataformas, 

como os simulados externos, gamificação em Matemática, plataforma de Redação, além do 

Google for Education como sala de aula estendida. Com os mais de 200 Chomebooks, podemos 

proporcionar outras formas de aprendizagem aos alunos.  

O programa Integral Bilíngue foi outra grande novidade, realizado em duas de nossas unidades 

com imersão na língua inglesa e diversas atividades complementares, como acompanhamento de 

tarefas, pensamento computacional, ballet, dança contemporânea, judô, violino, etc.  

Ampliamos nossos canais de comunicação com WhatsApp institucional, site, redes sociais e 

reestruturamos as secretarias para melhor atendimento aos pais e alunos, além de revitalizarmos 

diversos espaços em todas as unidades para maior conforto dos pais e alunos.  

E as melhorias não param por aí. Convidamos todos a conhecer nossas novidades para 2020 que 

já se iniciam agora em 2019. Confiram! 

 

Atenciosamente, 

 

Álvaro Sanches 

Diretor Geral  

 

Olívia Portantiolo 

Diretora Pedagógica 

 

 



 

 

PORTAL EDUCACIONAL E AGENDA EDU 

 

Sabemos que o mundo está cada vez mais imediatista e que a tecnologia já faz parte do cotidiano 

em nossas vidas. A informação precisa ser de fácil acesso a todos e de maneira prática e rápida. 

Por isso, ao longo de todo o ano de 2019, vimos nos preparando para migrar nosso sistema de 

gestão escolar atual para a TOTVs, a maior empresa em sistemas no Brasil, no dia 01 de outubro.  

Com a chegada do novo sistema de gestão escolar, a partir de outubro, temos outras novidades: 

o Portal Educacional (01/10) e o Aplicativo Agenda Educacional (21/10).  

 

Por serem duas plataformas diferentes, alguns dados são importantes para acesso: 
 

PORTAL EDUCACIONAL 
 

Abra o seu navegador e digite 
https://colegiolatosensu.somoseducacao.com.br/web/app/edu/PortalEducacional/login/   

 
Usuário: CPF (utilizar apenas números) do (s) responsável (eis) 
Senha: latosensu 
 
 

AGENDA EDU 
 

Baixe o aplicativo na App Store (Apple) ou na Play Store (Android) -  AGENDA EDU. Um e-mail 
será enviado aos endereços de e-mail cadastrados previamente na atualização de dados dos 

alunos. Nele, constarão o login e a senha. 
Se preferir, pode acessar também pelo site www.agendaedu.com  

 
 
 
Importante: caso o pai e/ou responsável não possua o CPF cadastrado ou atualizado no 
sistema do Colégio, os mesmos não terão acesso ao Portal ou a Agenda Edu. Por isso, 
solicitamos que os seus dados sejam atualizados o mais rápido possível em nossa secretaria.  
 

 

 

 

 

https://colegiolatosensu.somoseducacao.com.br/web/app/edu/PortalEducacional/login/
http://www.agendaedu.com/


 

 

Veja o que irá encontrar em cada plataforma: 

 

 PORTAL 

EDUCACIONAL 

AGENDA EDU 

Acessar via computador X X 

Acessar via celular X X 

Mural de Notícias X  

Notas dos alunos X  

Comunicado da Escola para os pais  X 

Mensagens dos Pais para a Escola  X 

Financeiro – boleto (emissão e atualização); X  

Relatórios – informe de imposto de renda; X  

Requerimentos – prova de 2ª chamada e 

declaração de quitação; 

X  

Rematrícula. X  

 
 
ATENÇÃO: se você não realizou a atualização dos dados cadastrais no prazo solicitado pela escola, 

você poderá ter dificuldades em realizar a ação. Procure imediatamente a secretaria da escola.  

 
Pedimos a compreensão e a colaboração de todos no sentido de sinalizar qualquer situação fora 
da normalidade que possa afetar nossos serviços. Infelizmente, é comum que no processo de 
transição ocorram inconsistências.  

  

 

 

 



 

SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR 

Ampliando nossos serviços para atender melhor você!  

 
A partir do dia 01 de outubro, começaremos a operar integralmente com o novo sistema. A 
equipe da Somos, com o Projeto SOMAR, trabalhou ao longo dos últimos meses para garantir o 
melhor processo de transição do novo Sistema. Lembramos que a mudança ocorrerá no âmbito 
administrativo, não interferindo na proposta pedagógica, regimento escolar, escolha de livros 
Didáticos e parceiros ou quaisquer ações pedagógicas que o Colégio Lato Sensu já vem seguindo 
ao longo dos seus 35 anos.  
 

Seguem orientações sobre processos administrativos da escola:  
 

1. Pagamentos na Secretaria da Escola: continua o pagamento de mensalidade somente via 
banco, sem recebimento na escola. Para demais taxas, deverá ser realizado somente em débito 
ou crédito no caixa da escola.  
 
2. Mudança de Banco: a partir de 01/10 iniciaremos nossas operações com o Banco Itaú, visando 
oferecer melhores serviços, como: cobrança pelo site, atualização de boletos já corrigidos (juros 
e multas) e opção de débito automático para pais correntistas do banco Itaú. Os boletos também 
serão enviados via e-mail para o responsável financeiro do aluno.  
 
3. Boletos a vencer (novembro e dezembro): os boletos de novembro e dezembro serão 
reemitidos pelo Banco Itaú, portanto os boletos do Banco Santander referente a esses meses 
devem ser desconsiderados, pois já terão sido cancelados no banco. O pagamento poderá ser 
efetuado em qualquer agência bancária.  
 

REMATRÍCULA 2020 

Mais prático e agora sem papeis impressos.  

A rematrícula esse ano para 2020 será realizada por meio do PORTAL EDUCACIONAL, a partir do 

dia 17/10. Para isso, fique bem atento à oportunidade abaixo:  

1. Rematrículas realizadas até 02 de novembro – desconto de R$ 70,00 e possibilidade de 

parcelamento em até 3x nos cartões de crédito.  

2. Rematrículas realizadas a partir de 03 de novembro – 1x no cartão de crédito, sem 

possibilidade de parcelamento.  

ATENÇÃO:  

A rematrícula poderá ser feita presencial ou online.  

Alunos com qualquer tipo de benefício de desconto farão somente presencial.  

 



 

 

REMATRÍCULA PRESENCIAL DE ACORDO COM AS DATAS ABAIXO 

1. 17 e 18/10 – Maternal ao 1º ano do fundamental  
2. 21 e 22/10 – 2º ao 5º ano 
3. 23/10 – 6º e 7º 
4. 25/10  – 8º e 9º ano (exceto 8º ano do Adrianópolis que deseja rematricular no turno 

matutino. Neste caso, a rematrícula será especificamente no dia 26/10 às 10h,na 
Unidade Adrianópolis, com entrega de senhas a partir das 09h).  

5. 28 e 29/10 – Ensino Médio  
 

Alunos inadimplentes não conseguirão fazer rematrícula com parcelas em aberto.  

 

 

 

VEJA COMO REALIZAR A REMATRÍCULA ONLINE 

ACESSE O PORTAL (não é possível fazer via Agenda Edu) 

1. Acessar com o usuário e senha do usuário; 

2. Clicar no menu lateral no ícone de Rematrícula; 

3. Será exibida a tela de Apresentação do processo de Rematrícula, sendo necessário clicar 

em Próximo, para dar continuidade 

4. Na etapa seguinte, exibe o Período Letivo, sendo necessário selecionar a opção desejada, 

pois caso exista mais de um curso ou turno de oferta, serão exibidas todas as opções. 

5. Clicar em Próximo para avançar etapa; 

6. Na próxima etapa exibe as Disciplinas, mas nesta tela, não é necessário realizar 

nenhuma ação, apenas clicar em Próximo. 

7. Na etapa seguinte é para selecionar o Plano de Pagamento desejado, 

8. Clicar em Próximo; 

9. Na próxima etapa, Finalização, irá exibir o contrato do aluno, sendo necessário efetuar o 

Aceite de Contrato (Li E Aceito os Termos do contrato), 

10. Em seguida clicar em Finalizar Matrícula; 

 



 

 

2020 ESTÁ CHEGANDO  

e veja o que mais estamos preparando para vocês 

 

1. Novo Estacionamento na Unidade Centro.  

2. Ampliação de salas de aula da Unidade Cidade Nova. 

3. Inauguração da nova quadra esportiva da Unidade Ponta Negra. 

4. Revitalização de espaços da Ed. Infantil e melhoria no estacionamento e parquinho da 

escola na Unidade Acre e espaços pedagógicos novinhos.  

5. Ampliação do Programa Integral Bilíngue. 

6. Vídeo aulas online com nossos professores.  

7. Ampliação do programa de reforço e plantão de dúvidas para alunos do Fundamental I ao 

Médio.  

8. Melhora na qualidade de impressão das apostilas, cadernos, agendas e outros itens da 

escola.  


