
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senhores pais e responsáveis,  
 
Esperamos que todos estejam bem e seguros! 
 

Como já é de conhecimento público e amplamente divulgado, estamos enfrentando uma das maiores 
crises que a humanidade já viveu, nos últimos tempos, provocada pelo avanço do Novo Corona Vírus (CoVid 
19). 

Diante desta situação, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro determinou, a partir da 
Deliberação (CEE Nº 376, de 23 de março de 2020) a ampliação do tempo de impedimento de realização das 
aulas de forma presencial, ou seja, não é por nossa vontade que não estamos funcionando, mas sim por 
determinação de Agências e Órgãos Governamentais. 

A fim de minimizar os impactos pedagógicos para nossos alunos, seguiremos o decreto da Secretaria 
de Educação do Estado do Rio de Janeiro que determina: “Considerando a Portaria n, 343/GM/MEC, de 17 de 
março de 2020, publicada em 18 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do COVID -19 e a Portaria n. 345/GM/MEC de 
19 de março de 2020, publicada em 19 de março de 2020, que altera a Portaria n. 343/GM/MEC.” 

Sabemos que nada que façamos, neste momento, substituirá a relação presencial do professor e 
aluno, mas não podemos ficar parados diante do problema, visto que nossos alunos necessitam seguir suas 
jornadas do conhecimento. Com isso, solicitamos o apoio de pais e responsáveis para as medidas que 
estamos adotando com o objetivo de atender a todos os nossos seguimentos. 

Buscando responder aos principais questionamentos que poderão surgir de toda a nossa comunidade 
escolar, preparamos este documento com diversos pontos que abordam como serão nossas atividades e 
ações administrativas no tempo em que estivermos impedidos pelos órgãos competentes de retornarmos às 
nossas atividades presenciais. 

 
Como ocorrerão as nossas aulas? 
 
Nossa estratégia será composta por duas frentes:  
 
1º) Aulas Gravadas pela nossa equipe de professores com a teoria dos módulos contidos na apostila, 

dando sequência ao conteúdo programático; 
2º) Aulas on-line, ao vivo, também com a nossa equipe de professores, para a resolução de exercícios 

e dúvidas dos  alunos visto que a plataforma que será utilizada permite a interação entre alunos e professor. 
Gostaríamos de esclarecer que essas duas estratégias serão utilizadas para Todos os Nossos 

Seguimentos, desde a educação infantil até a terceira série regular e turmas militares. 
Todos os integrantes de nossa comunidade escolar serão informados sobre a forma de acesso a esse 

conteúdo nos próximos comunicados. 
 

 
Parcelas: 
 
Gostaríamos de contar com a compreensão dos senhores para a manutenção do pagamento das 

parcelas de forma regular a fim de que as estratégias pedagógicas já mencionadas possam ser 
implementadas. Estejam seguros de que não estamos medindo esforços técnicos e financeiros para oferecer a 
melhor funcionalidade possível diante deste cenário caótico. 

Reiteramos que, caso seja necessário, estenderemos nosso calendário a fim de minimizar possíveis 
prejuízos pedagógicos aos alunos. 

Aos pais e responsáveis de alunos do Horário Integral que, se possível, mantenham o pagamento dos 
valores determinados em boleto, pois assim que nos for permitido renegociaremos com os senhores, visto que 
não há como provisionar, neste momento, um percentual de desconto, pois não sabemos até quando esta 
interrupção impositiva irá perdurar. 

Com relação aos cursos extras como: projeto UERJ, Oficina de Redação, Turmas Preparatórias de 8º e 
9º anos, Turma Especial da Terceira Série e Turma Especial Júnior, informamos que não realizaremos a 
cobrança  e para aqueles que, porventura já tenham realizado o pagamento integral dessas atividades, 
faremos a renegociação do valor de forma personalizada com cada um dos responsáveis. 

 
Canais de Comunicação: 
 
Sabemos que este é um momento de muitas dúvidas e questionamentos de todos. A fim de facilitar o 

acesso às informações que estão sendo veiculadas, reiteramos a necessidade de todos baixarem em seus 
smartphones o aplicativo do Colégio Força Máxima, em sua loja virtual, e também estamos disponibilizando 
abaixo, telefones da equipe gestora de cada uma de nossas unidades. 



 
Os horários de atendimentos ocorrerão das 9h às 12h e das 13h às 17h, preferencialmente via 

WhatsApp. 
 
Seguem abaixo: 
 

 Unidade São João de Meriti: 

Diretora Karla: Tel: 21- 96415 - 2759 / e-mail: karla.cuerci@colegioforcamaxima.com.br 
Orientadora Educacional Lorena: Tel: 21-96874 - 5168 / e-mail: 

lorena.marques@colegioforcamaxima.com.br 
Coordenadora Fundamental Anos iniciais Fabiana: Tel: 21-96429 - 6263 / e-mail: 

fabiana.costa@colegioforcamaxima.com.br 
 

 Unidade Vilar dos Teles: 

Diretor Jorge: Tel: 21-98265 - 1567 / e-mail: Jorge.terzi@colegioforcamaxima.com.br 
Orientador Educacional Leandro: Tel: 21-97695 - 4396 / e-mail: 

leandro.melo@colegioforcamaxima.com.br 
Coordenadora Fundamental Anos Iniciais Suelen: Tel: 21-99300 - 9324  email: 

suelen.moura@colegioforcamaxima.com.br 
 

 Unidade Nova Iguaçu: 

Auxiliar de Coordenação Rayanne: Tel: 21- 99107 - 0145 / e-mail: 
rayanne.silva@colegioforcamaxima.com.br 

Orientadora Educacional Elaine: Tel: 21-98616 - 7565 / e-mail: 
elaine.gouveia@colegioforcamaxima.com.br 

Coordenadora Fundamental Anos Iniciais Esther: Tel: 21-98814 - 5230 / e-mail: 
Esther.silva@colegioforcamaxima.com.br 

 

 Unidade São Gonçalo: 

Diretora Eliana: Tel: 21-96736 - 3457 / e-mail: eliana.oliveira@colegioforcamaxima.com.br 
Orientadora Educacional Isabel: Tel: 21-98386 - 4963 / e-mail: 

isabel.carvalho@colegioforcamaxima.com.br 
Coordenadora Fundamental Anos Iniciais Nathália: Tel: 98868-1102 / e-mail: 

nathalia.almeida@colegioforcamaxima.com.br 
 

 Unidade Duque de Caxias: 

Diretora Elenir: Tel: 21-98880 - 1512 / e-mail: elenir.marques@colegioforcamaxima.com.br 
Orientadora Educacional Karine: Tel: 21-96609-6976 / e-mail: 

karine.chaves@colegioforcamaxima.com.br 
Coordenadora Fundamental Anos Iniciais Larissa : Tel: 21-98237 - 4729 / e-mail: 

larissa.faria@colegioforcamaxima.com.br 
 

 Unidade Piabetá: 

Diretora Liane: Tel: 21-96671 - 6533 / e-mail: liane.santos@colegioforcamaxima.com.br 
Orientadora Educacional Valéria Maia: Tel: 21-97961 - 1683 / e-mail: 

valeria.maia@colegioforcamaxima.com.br 
Coordenadora do ensino Fundamental Anos Iniciais Deusimar: Tel: 21-98276 - 4318 e-mail: 

deusimar.aguiar@colegioforcamaxima.com.br 
 

 Unidade Primeiros Passos: 

Coordenadora Educação Infantil Patrícia: Tel: 21-96490 - 8682 / e-mail: 
patrícia.praxedes@forcamaximababy.com.br 

 

 Unidade Laranjeiras: 

Diretor Adriano: Tel: 21-98154 - 2559 / e-mail: adriano.portela@colegioforcamaxima.com.br 
 

 Unidade Petrópolis: 

Diretor Patrick: Tel: 21-96478 - 2917 / e-mail: Patrick.santos@colegioforcamaxima.com.br 
Diretor Wesley: Tel: 21- 99445 - 2105 / e-mail: wesley.oliveira@colegioforcamaxima.com.br 
Diretor César: Tel.: 21 – 99618 – 3946 / e – mail : cesar.diniz@forcamaximapetropolis.com.br 
Coordenadora Cláudia: Tel: 21-98615 - 1501 / e-mail: claudia.kaizer@forcamaximapetropolis.com.br 
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DIREÇÃO 

 

 Unidade Pilares: 

Coordenadora Fundamental e Médio Milena: Tel: 21-96430 -3610 / e-mail: 
milena.reis@forcamaximazn1.com.br 

Coordenadora Fundamental Anos Iniciais Roberta: Tel: 21-98238 - 4071 / e-mail: 
roberta.tavares@forcamaximazn1.com.br 
 

 Unidade Penha Circular: 

Coordenador Fundamental e Médio Matheus: Tel: 21-98092 - 1805 / e-mail: 
matheus.lanzone@forcamaximazn1.com.br 

Coordenadora Fundamental Anos Inicias Helena: Tel: 21-98597 - 5954 / e-mail: 
helena.cristina@forcamaximazn1.com.br 

 
 

Dicas Extras para a Quarentena: 
 

- Siga as recomendações e fique em casa; 
- Exercite-se!  Trabalhar o corpo também é muito importante; 
- Limite o tempo que passa conectado. Você também pode fazer atividades longe das telas. Tente uma receita 
diferente ou busque tarefas manuais; 
- Evite informação excessiva para não gerar ansiedade; 
- Pense positivo! Mantenha em mente que, ficando em casa, salvamos vidas; 
- Tente seguir os horários de sua rotina; 
- Separe um tempo para estudar e outro para se divertir  e comprometa-se com ambos! 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
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