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Circular Nº 003/2021                                                               

 Manaus, 21 de janeiro de 2021.  

 

Ref.: Resultado da pesquisa junto aos pais e responsáveis sobre a data para início 
do ano letivo de 2021  

 

Prezados Pais/ Responsáveis,  

    Neste momento tão delicado que vivemos, reforçamos nossa solidariedade e prestamos 
nossas condolências às famílias enlutadas, unindo-nos a todos em oração pelo 
restabelecimento da saúde daqueles que se encontram com parentes e amigos acometidos 
pela COVID-19. Esperamos que todos fiquem bem com as bênçãos de nosso Deus.  

     O Centro Educacional Adalberto Valle vem, através desta, apresentar o resultado da 
pesquisa feita junto aos pais e responsáveis de nossa comunidade educativa, de forma 
transparente, sobre o início do ano letivo. 

     Conforme gráfico abaixo, 55,9% dos 1.568 pais que responderam a pesquisa optaram 
pelo retorno às aulas no dia 22/02, e a Escola, respeitando a opinião dos senhores e 
considerando a situação crítica enfrentada pela saúde em nosso estado, acata essa 
sugestão, entendendo que, nesse momento, é a atitude mais sensata a ser tomada.  

 

 

 

     Para atender a essa solicitação, foi preciso ajustar o nosso Calendário Escolar a fim de 
cumprir os 200 dias letivos anuais, conforme preconiza nossa Legislação, e garantir o 
cumprimento dos conteúdos previstos. Sendo assim, estamos enviando, em anexo, o novo 
Calendário Escolar reformulado com alteração no período de recesso no mês de julho, 
término do ano letivo e inclusão de sábados letivos, para conhecimento e organização dos 
senhores. 



CENTRO EDUCACIONAL ADALBERTO VALLE 
Rua Darcy Michiles, Nº 200 – Centro – CNPJ 07.257.462/0030-72 

Av. Via Láctea, Nº 835, Conjunto Morada do Sol – Aleixo – CNPJ 07.257.462/0017-03 

 

2 
 

   

   O formato das aulas (on-line ou híbrido) será informado posteriormente, quando tivermos 
um posicionamento do Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Manaus e demais 
órgãos da área de saúde e educação. 

      Seguem algumas orientações importantes: 

 

● As aulas, para todos os níveis de ensino, começarão dia 22/02.  
 

● A entrega de materiais dos alunos dos segmentos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I (1º  ao 5º ano) será feita somente no retorno das aulas presenciais. 

 
● Os livros do SAS, Programa Bilíngue e Escola da Inteligência podem ser adquiridos 

através dos Whatsapps informados abaixo e continuarão sendo entregues durante 
esse período no formato drive thru, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

 

Morada do Sol (92) 98415-1812            Centro (92) 98418-8785 
 

● A venda de uniformes acontecerá somente quando voltarmos a atendê-los 
presencialmente.  

 

● As Coordenações enviarão comunicados específicos com orientações para cada 
nível de ensino sobre assuntos importantes e pertinentes para o início das aulas. 

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 nossas atividades de forma regular o mais breve possível.  

Estaremos à disposição pelo e-mail institucional de cada Coordenação para 
esclarecimento de quaisquer dúvidas.  

 

 

Atenciosamente,  

A Direção  

 


