
 

 

 

 

 
Goiânia, 27 de janeiro de 2021. 

 
 

Comunicado Extraordinário nº. 04/2021                                                                        

Para: Pais/Responsáveis dos educandos do Externato São José 

Assunto: Covid-19 

 

Como ação destinada a minimizar os impactos da Covid-19 no ambiente escolar e com o intuito de zelar pelos 

nossos alunos, colaboradores e familiares, comunicamos que as aulas presenciais, nas turmas do 3º e dos 

8ºs anos, matutino e presencial, serão suspensas a partir de amanhã (28), retornando dia 01/02, 

segunda-feira. Importante destacar que, com o intuito de não prejudicar o calendário escolar, os alunos 

assistirão às aulas remotas seguindo os mesmos horários recebidos para o presencial.  

 

Essas são orientações asseguradas pela consultoria do Externato São José com o HCor (Hospital do 

Coração), referência em padrão de qualidade contra a Covid-19, na pessoa do infectologista, Dr. Alexandre 

Costa, após sermos notificados de dois casos suspeitos. A decisão é uma medida preventiva visando a 

contenção do vírus. 

 

Salientamos, também, que a Escola vem sendo acompanhada pelos órgãos competentes e estamos 

cumprindo todas as orientações repassadas. Seguem algumas: 

o A sanitização (Ecofort Soluções Ambientais) em todo o ambiente escolar, obedecendo a Lei 15.389, de 22 

de setembro de 2005, a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas. 

o A desinfecção frequente dos ambientes, com a equipe especializada em medidas sanitárias e, com base 

nas orientações do Plano de Retomada para as Atividades Presenciais do Externato São José. 

o Todos os funcionários, colaboradores, educandos cumprem as medidas de biossegurança, fazem a 

utilização de EPI’s e não compartilham produtos de uso pessoal. 

 

Pedimos que, em caso de dúvidas, procurem a nossa equipe para que qualquer outra situação seja 

compartilhada e encontremos a melhor tratativa. Manteremos contato constante para compartilhar novas 

decisões e informações neste período.  

 

Por fim, recomendamos às famílias que, neste período pandêmico, não deixem de seguir as orientações 

de cuidado e prevenção, já divulgadas amplamente. As aulas estão iniciando e os protocolos precisam ser 

obedecidos na Escola e também fora dela. 

 

Em agradecimento, desejamos que o bom Deus nos dê sabedoria para discernirmos em favor da vida.  

 

Agradecemos a compreensão. Atenciosamente, 

 

Equipe Gestora do Colégio Externato São José 


