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Goiânia, 05 de novembro de 2020  

 

Caros pais, estudantes e professores,  

 

Espero que vocês e suas famílias estejam bem e, com a graça de Deus, cheios de saúde.  

No último dia 04 de novembro de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde publicou mais 

uma Nota Técnica, a de nº: 15/2020 - GAB- 03076. Nela a Secretaria recomenda a “retomada 

das aulas presenciais nas Instituições de Ensino do Estado de Goiás, de todos os níveis educacionais, 

limitada ao máximo de 30% (trinta por cento) da capacidade total da instituição, de forma gradual, 

facultativa (não obrigatória), de acordo com a deliberação de cada Instituição, e desde que sejam 

observados inteiramente os Protocolos de Biossegurança, previamente estabelecidos pelo COE e 

publicados no site da Secretaria de Estado de Saúde”. Diante da possibilidade dada pelos órgãos 

competentes do Estado, a Direção do Colégio Família de Nazaré decidiu por retomarmos as 

aulas presenciais.   

A Nota Técnica também explica que “as Instituições de Ensino do Estado de Goiás, que 

retomarem suas atividades presenciais, deverão manter igualmente o ensino misto/híbrido (tanto 

presencial, quanto virtual), como opção para os pais ou os alunos que não optarem pela participação 

presencial”. Sendo assim, serão os pais que decidirão, livremente, se os filhos voltarão às aulas 

presenciais ou não. Para continuar oferecendo a possibilidade de acesso ao conteúdo àqueles que 

não retornarão presencialmente, as aulas serão oferecidas em regime misto/híbrido, ou seja, tanto 

presencial, quanto virtual, pelo Google Meet, como estávamos fazendo até este momento. 

Como as exigências dos supracitados Protocolos de Biossegurança são inúmeras e o regime 

misto/híbrido de aulas tem suas implicações, precisaremos de uma semana para nos adequarmos da 

melhor maneira possível para o retorno às aulas. Por isso, retomaremos as aulas presenciais no 

dia 16 de novembro de 2020. 

A fim de dar ao conhecimento de todos os membros da nossa comunidade escolar o Protocolo 

de Biossegurança estabelecido pelo nosso Colégio e tirar eventuais dúvidas em vista do retorno das 
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aulas presenciais, faremos uma reunião on-line com os pais, professores e demais colaboradores no 

dia 13 de novembro de 2020, às 20h. Mandaremos o link de acesso alguns minutos antes da reunião. 

Peço encarecidamente a participação de todos.   

Coloquemos nossa esperança no Senhor, pois Ele cuida de nós. Deus abençoe a cada um 

de vocês.  

 

 

 
Pe. Luiz Henrique Brandão de Figueiredo 

Diretor 
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