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Goiânia, 05 de abril de 2020 

 

Caros pais, estudantes e professores, 

 

Desejo de todo o coração que todos estejam bem. 

No dia 15 de março de 2020, a Secretaria de Estado 

da Saúde publicou uma Nota Técnica determinando a paralização das aulas por 15 dias, 

possíveis de serem prorrogados, a contar a partir de 16 de março de 2020, com tolerância 

máxima até 18 de março de 2020. Diante dessa circunstância, a Direção do Colégio Família de 

Nazaré, como comunicado na carta enviada a todos os pais, professores e cooperadores, 

interrompeu imediatamente suas atividades no dia 16 de março de 2020. Segundo a essa mesma 

nota, a paralização poderia ser considerada como antecipação das férias escolares, porém, 

segundo a Resolução 02/2020, de 17 de março de 2020, da Secretaria Geral da Governadoria, foi 

estabelecido um regime especial de aulas não presenciais no âmbito de todo o Sistema 

Educativo do Estado de Goiás, definido essencialmente pela manutenção das atividades 

pedagógicas sem a presença de alunos e professores nas dependências escolares.  

Em virtude da Resolução 02/2020, a Coordenação 

Pedagógica do nosso Colégio contatou pessoalmente todos os pais e professores para 

definirmos as estratégias a serem adotadas neste tempo no qual as aulas seriam ministradas 

através dos canais de comunicações oficiais do Colégio: o Portal Edros, o Aplicativo P+ e o 

Google Sala de Aula (Classroom). Ao longo desse período, procuramos atender as necessidades 

de pais, estudantes e professores, mantendo aberto todos os canais de comunicação e intervindo 

para melhorar o processo educativo dentro dessa nova realidade. 

Terminado o tempo inicialmente previsto para o 

fechamento das escolas, no dia 03 de abril de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde publicou a 

Nota Técnica nº: 5/2020 – GAB - 03076, recomendando a prorrogação da interrupção das 

atividades educacionais presenciais em todas as escolas, faculdades e universidades, das redes 

de ensino pública e privada. A mesma nota também autorizou a retomada das atividades 

administrativas das instituições de ensino públicas e privadas.  

Diante do quadro acima descrito, a Direção do 

nosso Colégio, acolhendo as determinações das autoridades competentes do nosso Estado, 

manterá o regime especial de aulas através dos canais comunicativos já mencionados até que 

seja permitido retomar as aulas presenciais, cuja data ainda é incerta. Salientamos que serão 

mantidas todas as atividades previstas no nosso calendário letivo e que não exigem a presença 

dos estudantes na sede do Colégio. Caso ocorra alguma mudança nas datas dessas atividades, 

informaremos a todos. As atividades que exigem a presença dos alunos serão adiadas para o 

tempo oportuno e as novas datas serão comunicadas assim que retornarmos as aulas presenciais.  

mailto:secretaria@familiadenazare.com.br


 

  

COLÉGIO FAMÍLIA DE NAZARÉ 
CNPJ: 27.929.089/0002-02 
Resolução CEE/CEB N. 549/2018 
Rua Pena Chaves, Qd. 19, Lt. 09, Vila Nova Canaã 
CEP 74415-410 – Goiânia - Goiás 
Telefone: (62) 3609-6207 / 3609-6405 
                 (62) 98228-0246 
secretaria@familiadenazare.com.br 
 

 

 
Seguindo o que foi permitido pela Nota Técnica 

nº: 5/2020 – GAB – 03076, a partir do dia 06 de abril de 2020, retomaremos as atividades 

presenciais da Direção do nosso Colégio. A fim de diminuir os riscos inerentes à atual 

pandemia, funcionaremos em horários escalonados, com revezamento e um tempo menor da 

presença dos colaboradores da Coordenação, da Secretaria Pedagógica e do Departamento 

Administrativo. Estaremos atendendo presencialmente na sede do Colégio, segundo a seguinte 

escala: 

 

- A Coordenação Pedagógica funcionará das 7 às 15h, de segunda à sexta, e das 

7 às 11h aos sábados; 

- A Secretaria Pedagógica funcionará das 7 às 11h aos sábados; 

- O Departamento Administrativo funcionará das 11 às 15h, de segunda à sexta. 

 

Pedimos aos pais, estudantes e professores que não 

hesitem em entrar em contato conosco caso haja qualquer necessidade. Estamos procurando 

qualificar o processo educativo dentro desta nova realidade. Façamos cada um a sua parte para 

que os impactos negativos sejam mínimos e para que possamos aproveitar esta possibilidade, 

sem lamentações, para crescermos e amadurecermos. O Senhor nos acompanha e, por isso, tudo 

concorre para o nosso bem se cooperarmos com a graça de Deus (Rm 8,28). 

Iniciamos hoje um tempo de graça em nossa vida 

como católicos: a Semana Santa. Ela nos leva a participar do coração da nossa fé: o mistério da 

paixão, morte e ressurreição de Jesus. Neste ano, somos convidados a celebrar esse mistério 

dentro de um contexto bastante diferente e cheio de oportunidades para revermos nossa vida 

diante de Cristo e apreçarmos o caminho da nossa conversão, certos do amor e do cuidado de 

Deus. Desejo a todos uma Semana Santa frutuosa e um Santa Páscoa. Enchamo-nos de 

esperança e não nos esqueçamos jamais que a ressurreição de Jesus nos dá a certeza da Sua 

vitória sobre a morte e o mal. Confiemos nossas vidas, nossas famílias e nosso Colégio ao bom 

Jesus e à Nossa Senhora.  

Com minhas orações. 

 

 
 

 
Pe. Luiz Henrique Brandão de Figueiredo 

Diretor 

mailto:secretaria@familiadenazare.com.br

