“Faça o teu melhor, na condição que você tem,
enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda.”
Mário Sérgio Cortella
Goiânia,11 de agosto de 2020.
Comunicado n. 33/2020
Para: Pais/Responsáveis dos educandos(as) da Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais
Assunto: Regime Especial de Aulas Não Presenciais – REANP (até 19 de dezembro de 2020)
Prezadas Famílias,
Um documento publicado ontem, de n.15/2020, pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás, com base no
Decreto n. 9833/2020, na Resolução CEE/CP n. 11/2020, nas Notas Públicas 01 e 02/2020, autoriza as
instituições de ensino a manterem o Regime Especial de Aulas Não Presenciais – REANP, até o dia 19
de dezembro de 2020, final deste ano letivo. Mesmo assim, é válido reforçar que é a Secretaria Estadual
de Saúde e as demais autoridades sanitárias que mantém a competência de deliberar sobre o momento
oportuno para o retorno às aulas presenciais.
Neste tempo tão complexo em que estamos vivendo, é essencial que estejamos unidos para vencer os
desafios impostos pela COVID-19 e suas consequências. As aulas seguem sendo ministradas pelos nossos
professores e contamos com a dedicação e o empenho, pois a equipe pedagógica está trabalhando para que
as aulas sejam conduzidas da melhor forma possível: a partir de metodologias eficientes, atendimentos
personalizados e do uso de materiais complementares.
Mais uma vez, salientamos a necessidade da cooperação familiar e da dedicação de cada estudante para que
haja uma produção de saber coletiva, empenhada na superação de dificuldades sociais e individuais sem
deixar de ser também comprometida.
Oportunamente, recordamo-nos de nossa caminhada, do quanto é bonita e cheia de afeto, de reinvenção,
aprendizagem, conquistas, cooperação, gentileza e superação de desafios. Passamos dos 72 anos, em
família, juntos pela vida e pelo saber. Assim sendo, cheios de esperança, desejamos reencontrar e abraçar,
com corações gratos, cada estudante na porta do Externato São José.
Estamos todos: escola e família, nos desdobrando para que nossos educandos continuem a vivenciar o
aprendizado como parte de sua rotina, com responsabilidade e autonomia. Agradecemos o empenho e o
companheirismo dos pais/responsáveis conosco nesta nobre missão de educar.
Cordialmente,
Profa. Ms. Tatiana Santana Rodrigues F. Cezar
Diretora Pedagógica

