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Goiânia, 1º de junho de 2020  

 

Caros pais e estudantes,   

 

Espero que vocês e suas famílias estejam bem e que, apesar de todas as situações que 

estamos vivendo, esta carta lhes encontre feliz, na graça de Deus.  

No último dia 29 de maio de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde publicou a Nota 

Técnica nº: 8/2020 - GAB- 03076 recomendando “a prorrogação da interrupção das atividades 

presenciais em escolas até dia 31/07/2020, devendo esta recomendação ser novamente avaliada 

e validada pelo COE na segunda quinzena de julho, quando será verificada a situação 

epidemiológica da COVID-19 em Goiás”. Em seguida, no dia 30 de maio, o Conselho Estadual 

de Educação publicou a Resolução CEE/CP n. 09 determinando que o regime especial de aulas 

não presenciais e/ou presenciais realizadas por meio de tecnologias seja estabelecido até o dia 

30 de junho de 2020 e que o mês de julho será para as férias escolares do ano letivo de 2020. 

Diante de tais determinações, gostaríamos de lhes comunicar que: 

 

1. Cumprindo o nosso calendário escolar, teremos aulas no Colégio Família de 

Nazaré até o dia 01 de julho de 2020; 

2. Até essa data, as aulas continuarão na modalidade on-line, por meio dos nossos 

canais no YouTube, como temos feito até este momento; 

3. As férias escolares serão do dia 02 de julho de 2020 ao dia 02 de agosto de 2020; 

4. As aulas do segundo semestre reiniciarão no dia 03 de agosto de 2020; 

5. Em virtude da situação particular que vivemos, faremos uma recuperação 

semestral na segunda semana do mês de agosto, com horário e data a serem 

definidos no momento oportuno. 
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Como foi publicado na Nota Técnica da Secretaria de Estado da Saúde mencionada 

acima, as disposições governamentais serão revistas na segunda quinzena de julho, de modo 

que somente a partir dessa data saberemos com certeza como serão as aulas no segundo 

semestre. A Direção do Colégio acompanhará as determinações dos órgãos competentes e 

informaremos a vocês tão logo soubermos de novas notícias.   

Gostaria, mais uma vez, de reiterar nossa proximidade, sobretudo por meio das nossas 

orações. Tenho a certeza de que o Bom Deus nos ajudará a tirar proveito de tudo que estamos 

vivendo. Deus abençoe a cada um de vocês. 

 

 

 
Pe. Luiz Henrique Brandão de Figueiredo 

Diretor 
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