
 

Manaus, 22 de janeiro de 2021. 

 

Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis,  

 

Esperamos que estejam todos bem e com saúde. 

 

Em virtude do grave cenário que estamos vivendo no Amazonas e, acima de tudo, 
compromissados em priorizar a vida, a saúde e o bem estar de nossa comunidade escolar e, 
ainda, sensibilizados com o contexto vivenciado nessas duas últimas semanas, com os piores 
dados da pandemia em nosso Estado até o momento e uma série de impactos, inclusive perdas 
ocasionadas pelo COVID-19, reestruturamos nosso calendário, alterando o início das aulas. 

Seguem as novas datas: 

SEGMENTO/SÉRIES DATA 

ENSINO MÉDIO (9º/EF e EM) 08/02 – segunda-feira 

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º a 8º anos) 10/02 – quarta-feira 

ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano) 11/02 – quinta-feira 

EDUCAÇÃO INFANTIL 11/02 – quinta-feira 

 

O início das aulas se dará em modelo não presencial, com aulas 100% on-line, enquanto 
o contexto da pandemia impedir o retorno híbrido (com aulas presenciais e on-line, a exemplo 
do que foi praticado ao longo do 2º semestre de 2020). Essa reorganização do início das aulas 
não trará qualquer prejuízo pedagógico aos nossos alunos, visto que adequaremos o calendário 
e as ações planejadas anteriormente. 

As aulas on-line acontecerão através da plataforma Google, com acesso pelo e-mail 
institucional dos alunos. O convite para acesso às novas salas virtuais será encaminhado 
posteriormente. De 2º/EF a 3ª/EM, trabalharemos com a transmissão ao vivo das aulas diárias, 
cumprindo o horário de cada série/segmento. Para EI e 1º/EF, teremos horários diários de 
encontro dos Professores com os alunos, que variam de 30min a 1h30min, de acordo com a 
série.  

Quanto à venda de materiais e uniformes, devido às restrições decorrentes das medidas 
necessárias de enfrentamento ao COVID-19, prorrogadas até o dia 31/01 pelo Decreto No 
42.284, de 15 de janeiro, que alteram e limitam o andamento de alguns processos, a venda de 
materiais e uniformes foi reestruturada para garantir maior segurança a todos e será realizado 
via requerimento on-line, da seguinte forma:      

1. A escola disponibilizará o link do formulário de solicitação de compra 
de material escolar, através do Agenda Edu e e-mail institucional dos alunos; 

2. O responsável preencherá o formulário de solicitação de compra de 
material; 

3. A escola processará a solicitação, separando os respectivos materiais; 



 

4. A escola entrará em contato por telefone com o responsável (o telefone 
indicado no preenchimento da solicitação de compra) para agendamento do dia e 
horário para recebimento e pagamento dos materiais; 

5. O responsável comparecerá à respectiva unidade para pagamento e 
recebimento do material, em sistema drive-thru.* 

 

*Estimamos que iniciaremos a venda de materiais e uniformes na primeira quinzena 
de fevereiro.  

 

Esclarecemos, ainda, que trabalharemos com a adaptação dos planos de ensino e dos 
materiais de suporte aos alunos (textos teóricos, esquemas de aulas, trechos dos livros digitais, 
listas de exercícios, forms de atividades, etc), enquanto eles estiverem sem os materiais 
didáticos ou não estiverem com todo o material. 

 

A partir da segunda-feira, 25/01, para garantir o melhor suporte aos senhores, 
passaremos a ter canais de atendimento telefônico com a equipe pedagógica de cada unidade 
e segmento. Também teremos, além do Agenda Edu, e-mails para atendimento com a 
secretaria. Segue quadro dos respectivos canais de atendimento: 

 

 CANAIS DE ATENDIMENTO - EQUIPE PEDAGÓGICA* 

*Somente atendimento telefônico, sem WhatsApp 
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SEGMENTO PROFESSOR(A) TELEFONE HORÁRIO 

Educação Infantil 

Ana Kelly 985200940 7h às 12h30 

Viviana 985201736 9h às 18h 

Adriana 985180226 13h às 18h 

Ensino Fundamental I 

Élbia 985206987 7h às 16h 

Marília 985203396 7h às 13h 

Sâmia 985205792 13h às 19h 

Ensino Fundamental II 

Leuciline 985206775 7h às 13h 

Cristovão 985208405 10h às 18h 

Élida 985212652 8h às 16h 

Ensino Médio 

Tamy 985220354 7h às 13h 

Francisca 993800137 13h às 19h 

Rosangela 985224356 7h às 13h 

SAP Kleumar 985180119 8h às 17h 
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SEGMENTO PROFESSOR(A) TELEFONE HORÁRIO 

Ensino Fundamental I Roberta 985224384 7h às 13h 

Ensino Fundamental II Silvia 985229691 14h às 16h 

Ensino Médio 
Luizana 985182266 7h às 13h 

Jéssica 985234417 10h às 19h 
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SEGMENTO PROFESSOR(A) TELEFONE HORÁRIO 

Educação Infantil Karla Kelcy 985235904 8h às 17h 

Ensino Fundamental I 
Cláudia 985245387 8h às 17h 

Thaís 985259331 8h às 17h 

Ensino Fundamental II Carla Daiana 985266264 8h às 17h 

Ensino Médio Andrezza 985182325 8h às 15h 
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SEGMENTO PROFESSOR(A) TELEFONE HORÁRIO 

Educação Infantil Mercedes 98519-6872 8h às 17h 

Ensino Fundamental I 

Marcela 98272-0056 13h às 19h 

Eliana 985267285 7h às 13h 

Debora 985267870 7h às 13h 

Ensino Fundamental II Adriane 985268671 8h às 17h 

Ensino Médio Karidja 985118814 7h às 12h30 

SECRETARIA 

UNIDADE E-MAIL 

Adrianópolis secretaria-adrianopolis@colegiolatosensu.com  

Centro secretaria-centro@colegiolatosensu.com  

Cidade Nova secretaria-cidadenova@colegiolatosensu.com  

Ponta Negra secretaria-pontanegra@colegiolatosensu.com  

 

Seguiremos sempre alinhados às normativas dos órgãos competentes e 
compromissados com a saúde e bem-estar de nossos alunos, famílias e equipe. Agradecemos a 
parceria e confiança dos senhores e permanecemos à disposição para atendê-los. 

Atenciosamente, 

Olívia Portantiolo 

Direção Geral 
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