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Goiânia, 28 de fevereiro de 2021 

 

 

Caros membros da comunidade escolar do nosso Colégio,   

 

Espero que esta carta encontre vocês e suas famílias bem e, com a graça de Deus, cheios 

de saúde. No último dia 27 de fevereiro de 2021, o Prefeito de Goiânia, em concordância com 

o Governador do Estado de Goiás, publicou um novo decreto, no qual fica determinado que “as 

atividades não essenciais, econômicas e não econômicas, terão seu funcionamento suspenso por 

7 (sete) dias a partir do dia 1º de março de 2021 no âmbito do Município de Goiânia”. No 

mesmo decreto é também dito que “consideram-se atividades essenciais, exclusivamente, 

aquelas realizadas em estabelecimentos privados de educação nas etapas infantil, fundamental 

e médio, limitada ao máximo de 30% (trinta por cento) da capacidade total da instituição”. Isso 

significa que o funcionamento das atividades escolares poderão continuar com aulas 

presenciais limitadas a 30% da capacidade total da instituição.  

Em cumprimento à essas determinações, informamos que continuaremos as aulas 

presencias respeitando o revezamento que temos feito até este momento, a fim de que tenhamos 

na escola no máximo 30% dos alunos. Manteremos, no entanto, a transmissão das aulas através 

do Google Meet, plataforma que já estamos usando desde o início do ano, para que os demais 

alunos possam acompanha-las de casa. 

Neste momento delicado, gostaria de pedir que todos lessem mais uma vez o Protocolo 

de Biossegurança que foi enviado no início do ano, a fim de nos lembrarmos de todas as normas 

nele previstas, as quais peço que sigamos à risca a fim de evitar a disseminação do vírus e a 

criação de uma situação que acabe no fechamento das escolas. Caso alguém tenha excluído o 

arquivo do Protocolo ele pode ser encontrado em nosso Site (www.familiadenazare.com.br) ou 

no link (www.familiadenazare.com.br/covid-19). 

Peço que trabalhemos juntos para minimizar os impactos negativos de tal situação na vida 

de nossas famílias, de nossos filhos e de nosso Colégio. Acompanharemos as determinações 

das autoridades competentes e manteremos vocês informados de qualquer novidade. Gostaria, 

mais uma vez, de reiterar nossa proximidade, sobretudo por meio das nossas orações. Fiquem 

com Deus. 

 

 
Pe. Luiz Henrique Brandão de Figueiredo 

Diretor 
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