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Circular Nº 001/2021 

                                                                                                   Manaus, 11 de janeiro de 2021. 
 

 

Ref.: Prorrogação do início do ano letivo como medida de controle e prevenção da 
disseminação da COVID-19. 

 

 
Prezados Pais/Responsáveis, 

 
Esperamos que os senhores e seus familiares estejam com saúde! Desejamos que 

este novo ano letivo que se inicia seja repleto de paz, alegrias e conquistas. 
 

O Centro Educacional Adalberto Valle vem acompanhando atentamente os 
desdobramentos sobre o surto da COVID-19 em nosso estado. Isto posto, em conformidade 
com os procedimentos adotados pelo Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Manaus 
e demais órgãos da área de saúde e educação, visando resguardar a saúde dos nossos 
alunos, bem como de todas as famílias de nossa Comunidade Educacional, sob o olhar de 
que “o maior cuidado da escola é com a vida”, resolve prorrogar o início do ano letivo 
para o dia 25/01. 

Após este período, nossas equipes pedagógica e administrativa desenvolverão um novo 
Calendário Escolar para a continuidade do ano letivo de 2021, com ajuste nos períodos de 
avaliação e recesso escolar do meio do ano, garantindo o cumprimento dos conteúdos 
previstos para o ano letivo. 

Reforçamos a necessidade da colaboração, compreensão e o entendimento de todos 
quanto aos reflexos desta ação preventiva e às necessidades posteriores de ensino e 
aprendizagem, sem haver prejuízo pedagógico. 

Informamos, portanto, que: 

• O início das aulas, de forma on-line, será dia 25/01. 
 

• Estão suspensas, para o momento, as reuniões presenciais da Educação Infantil ao 
Ensino Médio, bem como a entrega de materiais dos alunos dos segmentos de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I do 1º ao 5º ano. 

 

• A entrega dos livros didáticos dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
I, reservados previamente na Livraria Empório, está sendo feita normalmente na 
Escola, conforme cronograma abaixo, das 8h às 16h. Aqueles que não fizeram 
reserva antecipada poderão entrar em contato diretamente com a Livraria (98105- 
0583). 
➢ Educação Infantil - 12 a 14/01 
➢ Ensino Fundamental I (1º e 3º ano) - 12/01 
➢ Ensino Fundamental I (2º, 4º e 5º ano) - 13/01 
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• Os livros do SAS, Programa Bilíngue e Escola da Inteligência poderão ser adquiridos 
através do Whatsapp (92) 98415-1812 e serão entregues a partir do dia 18/01, no 
horário de 8h às 17h, seguindo o cronograma abaixo: 
➢ Educação Infantil - 18/01 
➢ Ensino Fundamental I (1º e 5º ano) - 19/01 
➢ Ensino Fundamental I  (2º, 3º e 4º ano) - 20/01 
➢ Ensino Fundamental II  (6º, 7º e 8º ano) - 21/01 
➢ Ensino Fundamental II (9º ano e 1ª série) - 22/01 
➢ Ensino Médio (2ª e 3ª série) - 23/01 

 
• A venda de uniformes seguirá o mesmo cronograma de recebimento dos livros 

didáticos. 
 

• É imprescindível o uso de webcam ligada para o registro da presença do aluno e 
garantia de sua participação nas aulas. Solicitamos àqueles que ainda não 
possuem este equipamento que possam providenciar para o início das aulas on-
line. 

 
• A presença do aluno será registrada diariamente, em cada um dos tempos de aula, 

mediante a visualização do aluno por webcam e resposta da chamada por microfone 
(providenciar quem ainda não tem). É importante frisar que a chamada poderá ser 
realizada mais de uma vez durante as aulas, tanto pelos professores quanto pela 
coordenação ou auxiliares. Não será permitido o avatar. O nome do aluno deverá 
ser registrado conforme chamada, sem abreviaturas, apelidos e outros. 

 

• Os exercícios realizados no caderno e livros serão também visualizados pelos 
professores através da webcam, quando solicitados, durante as aulas. 

 

• Frisamos que as AVALIAÇÕES serão PRESENCIAIS. Por isso, a necessidade do 
acompanhamento e participação nas aulas de forma efetiva. 

 

• Os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio receberão sua 
chave de acesso ao Portal SAS com todas as orientações necessárias para que 
possam visualizar os livros didáticos de forma digital, bem como as demais 
funcionalidades e serviços do Portal, por e-mail. 

 

• Para acesso às salas de aula Google, todos os alunos deverão ingressar com seu 
e-mail institucional (nome.sobrenome@aluno.adalbertovalle.com.br) e senha para o 
primeiro acesso (ceav1234). Após, cada aluno poderá alterar sua senha. 

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 e-mail institucional de cada Coordenação para 
esclarecimento de quaisquer dúvidas. 

 
Atenciosamente, 

 

A Direção 
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