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Circular Nº 001/2022 

Manaus, 26 de janeiro de 2022. 
 

Ref.: Início do ano letivo 2022 
 

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, atentos às 
recomendações do 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 iniciar o ano letivo conforme cronograma abaixo: 

 
-  31/01 (segunda-feira) – Educação Infantil. 
-  02/02 (quarta-feira) – Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano). 
- 07/02 (segunda-feira) – Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano), Ensino Médio e 

Escolinhas de Esportes. 

Entendemos que é de suma importância iniciarmos as aulas no formato PRESENCIAL, 

por isso NÃO TEREMOS AULAS ON-LINE. Faremos um ajuste em nosso Calendário Escolar 
para contemplar a reposição desses dias de aula nos sábados letivos (Ensino Fundamental 
II e Médio), garantindo o cumprimento dos dias e 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. 

Ressaltamos que: 

 A Escola possui 4 portões distintos de entrada/saída dos alunos (um para cada 
segmento), o que evita aglomerações nos horários de pico. Além disso, cada 
segmento fica localizado em um andar diferente, com horários de intervalo para o 
lanche também diferenciados. 
 

 Nossas dependências continuarão passando por sanitização diária e higienização 
profunda para que possamos manter os cuidados com a saúde de todos. 

 
 As Reuniões de Pais serão feitas on-line. Posteriormente, cada Coordenação enviará 

comunicado específico com data e horário das mesmas. 
 
 A data da Entrega de Materiais dos alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º Ano) acontecerá de acordo com o cronograma abaixo:  
- Educação Infantil: 29/01 (sábado), 8h às 12h / 13h às 17h 
- Ensino Fundamental I (1º, 3º e 5º ano): 29/01 (sábado), 8h às 12h / 13h às 17h 
- Ensino Fundamental I (2º e 4º ano): 31/01 (segunda-feira), 8h às 12h / 13h às 17h 



 

 

 A entrega dos livros didáticos reservados previamente na Livraria Empório dos 
alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental   I está sendo feita normalmente no 
estacionamento da Escola até sexta-feira (28/01), das 8h às 17h. Aqueles que não 
fizeram reserva antecipada poderão entrar em contato diretamente com a Livraria 
(99169-5277). 

 

 Os livros do SAS, Programa Bilíngue e Escola da Inteligência podem ser adquiridos 
através do Whatsapp (92) 98620-3456 e estão sendo entregues no estacionamento 
da escola até sexta-feira (28/01), das 8h às 17h. A partir do dia 31/01 (segunda-feira) 
a entrega do material será feita diretamente ao aluno, em sala de aula. 
 

 A venda de uniformes está ocorrendo normalmente, com acesso controlado pela 

Recepção da Escola, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h / 13h às 17h.  

Certos de que estamos, neste momento, tomando as medidas preventivas mais assertivas 
para a manutenção da saúde e bem-estar de nossos alunos, aguardamos por eles nas datas 
previstas. 

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

 
Atenciosamente, 

 

A Direção 
 

 


