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Circular Nº 006/2020  

                Manaus, 24 de junho de 2020.     

 

Ref. Retorno às aulas presenciais 

 
Prezados Pais/ Responsáveis,  

 

O Centro Educacional Adalberto Valle, tomado de gratidão por todas as graças 

alcançadas e pelos desafios vencidos, informa que está se preparando para retomar suas 

atividades de forma presencial. Sem dúvida, esse momento requer uma nova prática, 

contrária àquela rotina costumeira. Novas normas e procedimentos a serem seguidos para 

esse convívio estão sendo introduzidos em todo o mundo. O convívio escolar será o local 

onde efetivaremos a difusão e a prática deles. Nesse ponto, o CEAV não limitará esforços 

de pessoal capacitado para atender as necessidades de efetivação de segurança exigida 

pelos órgãos oficiais, além de garantir o bem-estar de nossa comunidade escolar no retorno 

às aulas presenciais. 

 

 Adoção das medidas do Protocolo de Saúde - OMS: triagem diária feita por 

colaboradores capacitados que farão a aferição da temperatura de todos os alunos 

e colaboradores, antes que adentrem nas dependências da escola; medidas de 

higiene: obrigatoriedade do uso de máscara, totens e pias serão disponibilizados 

na entrada; dispenser com álcool gel serão distribuídos em todos os ambientes da 

escola; medidas de distanciamento: salas de aulas, refeitório e espaços afins 

estarão cuidadosamente identificados e organizados com a distância de segurança; 

medidas de sanitização e dedetização de ambiente: limpeza geral e contínua em 

todo o ambiente escolar;  

 

 Saúde emocional e acolhimento: Acolhida e cuidado com alunos e colaboradores. 

O SOE, Serviço de Orientação Escolar, e a EI, Escola da 

Inteligência,  atuarão  intensamente no acompanhamento desses aspectos; 

 

 Formação continuada dos professores nas plataformas e tecnologias afins. 

 

Em breve, enviaremos uma circular com todos os detalhes sobre essas medidas e 

Calendário Escolar reestruturado. Por enquanto, objetivamos informá-los sobre a finalização 

do período de suspensão das aulas e o retorno das aulas presenciais: 

 

 19 a 22/06/2020 - Realização da Pesquisa, via Google Forms, junto aos Pais/ 

Responsáveis para o retorno das atividades presenciais; 

 

 29/06 a 04/07/2020 - Avaliação Diagnóstica Fundamental II e Ensino Médio 

- As Coordenações enviarão comunicados por segmento; 

 

 06 a 26/07 - Férias (alunos e professores); 

 

 27 a 31/07 - Retorno das aulas on-line, com transmissão diretamente da escola 

para a casa do aluno, como medida de teste para o retorno das aulas 

presenciais; 



 

 

 03/08 - Retorno das aulas presenciais (em formato híbrido) - Enviaremos, 

posteriormente, lista com os nomes dos alunos divididos por dias da semana e 

horários em que assistirão Aulas Presenciais e Aulas Remotas; 

 

 17 a 21/08/2020 - Avaliação Diagnóstica Fundamental I - A Coordenação 

enviará comunicado; 

 

 Manutenção da suspensão das Atividades Extraclasse (Escolinhas de 

Esporte, Catequese). 

  

Ratificamos que, na retomada de nossas atividades, não somente efetivaremos 

todas as medidas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, como também o 

nosso compromisso com a vida dos nossos alunos, famílias e colaboradores. 

 

Confiantes de estarmos tomando as medidas mais assertivas para o momento, 

agradecemos a confiança e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Afetuosamente, 

A Direção 

 

 

“Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que, de mãos 

dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira.”  

(Thiago de Mello, in Estatuto do Homem) 

 


