
Manaus, 06 de fevereiro de 2019.  

 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis,  

O Colégio Lato Sensu deseja as boas-vindas a todos os alunos e pais. Acreditamos no poder da parceria da Família 

e Escola e colocamo-nos, desde já, a disposição para continuar atendendo-os da melhor maneira.  

Seguem informações importantes para o início do ano:  

1.      A troca das carteiras aconteceu integralmente na Unidade Adrianópolis e Rio Branco (Acre) e está 

ocorrendo de forma gradativa nas demais Unidades.  

2.      Estamos implementando gradativamente o serviço de enfermaria em todas as Unidades, iniciando com 

a Unidade Adrianópolis e Cidade Nova e expandindo para as demais unidades ainda no primeiro semestre.  

3.      Cantinas Mais Saudáveis – Todas as Unidades iniciaram o ano atendendo ao que traz a lei da cantina, 

sem a venda de refrigerantes, frituras, alimentos com muita gordura ou sódio, etc.  

4.      Dispomos de um CRM (Central de Atendimento)  para facilitar a comunicação com os pais: 3649-5000 

e WhatsApp 99142-9861, além de informativos por meio do site www.colegiolatosensu.com e das redes 

sociais (instagram e facebook).  

5.      O Integral Bilíngue inicia suas atividades no dia 06, com acompanhamento de tarefas, inglês, linguagem 

computacional, esportes, teatro, música, dança e uma equipe empenhada em oferecer o melhor 

acompanhamento aos alunos.  

6.      Convidamos os pais e alunos a conhecer as atividades oferecidas no integral e contraturno. As 

matrículas estão abertas e as vagas são limitadas. Início das aulas do contraturno será dia 11 de fevereiro. 

Confira os horários das atividades no site, por meio do CRM ou indo diretamente nas secretarias das 

Unidades.* 

Modalidade Vezes por 

semana 

Unidade Oferecida A partir de  Valor 

Futsal 2x Ponta Negra, Adrianópolis, Centro e Cidade Nova 06 anos R$ 150,00 

Volei 2x  Ponta Negra e Adrianópolis 14 anos R$ 150,00 

Basquete 2x Ponta Negra e Adrianópolis 10 anos R$ 150,00 

Música 2x Ponta Negra, Adrianópolis, Centro e Cidade Nova 03 anos R$ 150,00 

Robótica 1x Ponta Negra e Adrianópolis 03 anos R$ 150,00 

Judô 2x Ponta Negra e Adrianópolis 03 anos R$ 150,00 

Balé 2x Ponta Negra** e Adrianópolis 03 a 08 anos  R$ 150,00 

Dança  2x Ponta Negra** e Adrianópolis 09 anos R$ 150,00 

Inglês 5x Ponta Negra e Adrianópolis 02 anos R$ 350,00 

Integral A partir de 3x 
Ponta Negra e Adrianópolis 

02 anos R$ 1.100,00 
A partir de 

* Consultem faixa etária e séries disponíveis.  

* Balé e dança serão oferecidas para alunos que não fazem integral, assim que mudarmos para a nova 

unidade.  

 

Atenciosamente,  

A Direção  

 

http://www.colegiolatosensu.com/

