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Circular Nº 002/2020                                                               

 Manaus, 17 de março de 2020. 

Ref.: Suspensão das aulas como medida de controle e prevenção na contenção da 

disseminação do vírus respiratório coronavírus. 

 

Prezados Pais/ Responsáveis, 

O Centro Educacional Adalberto Valle vem, antes mesmo da divulgação de Pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde, acompanhando atentamente os desdobramentos sobre o surto 

da COVID-19, causado pelo coronavírus. Todos os documentos oficiais expedidos pelos órgãos 

competentes têm sido analisados meticulosamente sob o olhar de que “o maior cuidado da 

escola é com a vida”.  

Isto posto, como medida de controle e prevenção na contenção da disseminação do vírus 

respiratório coronavírus, e em conformidade com os procedimentos adotados pelo Governo do 

Estado, Prefeitura Municipal de Manaus e outros órgãos, visando resguardar a saúde dos nossos 

alunos, bem como de toda as famílias de nossa Comunidade Educacional, a partir do dia  18 de 

março de 2020, quarta-feira, o Centro Educacional Adalberto Valle resolve SUSPENDER as 

aulas, nos segmentos de Educação Infantil ao Ensino Médio, nas Unidades Centro e 

Morada, retornando dia 13 de abril de 2020. 

Após este período, nossas equipes pedagógica e administrativa desenvolverão um novo 

calendário escolar para a continuidade do ano letivo 2020, com ajuste dos períodos de avaliação 

e recesso no meio do ano, sendo priorizado a reposição dos conteúdos para o ano letivo. 

Reforçamos a necessidade de colaboração e o entendimento de toda nossa comunidade familiar 

quanto aos reflexos desta ação preventiva e às necessidades posteriores de ensino e 

aprendizagem, sem haver prejuízo pedagógico. 

Certos de que estamos, neste momento, tomando as medidas preventivas mais assertivas para a 

manutenção da saúde e bem-estar de nossos alunos, desejamos poder retornar às atividades de 

forma regular o mais breve possível. 

Estaremos à disposição pelo faleconosco@adalbertovalle.com.br Institucional para 

esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

A Direção 


