
 

 
 

Manaus (AM), 05 de abril de 2020. 
Prezados Pais e/ou Responsável Financeiro, 
 
Esperamos que todos estejam bem e seguindo as recomendações da OMS. 
 

O atual momento exige, de todos nós, novas posturas e ações. O SESI sempre esteve à frente de grandes 
transformações adaptando-se quando precisava dar um novo passo.  
 

Desde o início da crise ocasionada pela pandemia do COVID-19, desenvolvemos ações afim de resguardar a 
saúde dos nossos alunos, colaboradores e familiares. Sendo assim, temos trabalhado com uma nova 
organização pedagógica para continuarmos a oferecer uma educação de qualidade.  
 

Mais uma vez, nos reinventamos para oferecer aquilo que temos de melhor: uma educação transformadora, 
que inova e se mantém sempre à frente.   
 

O fechamento físico das nossas escolas tem sido angustiante, pois gostamos mesmo é dos nossos alunos nos 
questionando nas aulas, de vê-los brincando pelo pátio e desenvolvendo assim no aspecto cognitivo e 
socioemocional. Reiteramos mais uma vez que nossos alunos são a razão da nossa existência.  
 

Visando a comodidade e segurança de todos, informamos que o pagamento da mensalidade de abril poderá 
ser efetuado, no cartão de crédito e débito, sem que precisem sair de casa, através do link da CIELO que será 
disponibilizado pelo SESI mediante solicitação por e-mail ou WhatsApp. Reiteramos que o link estará 
disponível apenas até a data de vencimento do boleto (06/04/2020).  
 

Informamos ainda que nossa equipe de secretaria, portal educacional e financeiro estão trabalhando em 
home office e para melhor atendê-los organizamos um plantão neste dia (06/04/2020), no horário de 8h às 
18h.  
 

Escola SESI Dra. Êmina Barbosa Mustafa – 9 8415 0463 - erica.rabelo@sesiam.org.br / ivana.reis@sesiam.org.br 
 

Escola SESI Dr. Francisco Garcia – 9 8415 4772 / 9 8415 5697 - silvia.farias@sesiam.org.br  
 

Escola SESI Abrahão Sabbá – 9 9133 7559 
 

Escola SESI David Nóvoa Alvarez – 9 8441 7688 / 9 8474 4109 - kamila.cordeiro@sesiam.org.br 
 

Escola SESI Padre Francisco Luppino – 9 8405 6693 - lidiana.batista@sesiam.org.br 
 

Portal Educacional – 9 8447 2032 / 9 9481 3402 (WhatsApp) - Ericka Fróes 
Financeiro – 9 8116 6358 (segunda a sexta no horário de 8h às 14h) 
 
 

Atenciosamente, 
A Direção 


