
 

 

 

O Bom Deus não nos deixará no caminho sem dar-nos luz e graça para guiar-nos. 

(Santa Júlia, Carta 260 - 1813) 

 
Goiânia, 27 de fevereiro de 2021. 

 
 

Comunicado Extraordinário nº. 09/2021                                                                        

Para: Pais/Responsáveis dos educandos do Externato São José   

Assunto: Funcionamento das Instituições de Ensino: Covid-19 

 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

 

O Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, no uso de suas atribuições legais e considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública e a atual situação de pandemia da COVID-19, MANTEVE A AUTORIZAÇÃO 

PARA QUE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONTINUEM FUNCIONANDO COM 30% DA CAPACIDADE. 

Este percentual já havia sido definido em reuniões passadas do COE (Centro de Operações Emergenciais), 

um colegiado do qual fazem parte órgãos reponsáveis pelo controle da pandemia no Estado. 

 

Mesmo diante de um aumento significativo de casos de Covid-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

encoraja que os países mantenham as escolas abertas, mas faz importantes ressalvas aos cuidados 

necessários. São eles: 

o Preocupação, também, das famílias com a saúde coletiva; 

o Afastamento dos colaboradores, parte do grupo de risco; 

o Cumprimento eficiente do Plano de Biossegurança; 

o Sanitização e higienização frequente das salas de aula; 

o Distanciamento entre carteiras; 

o Uso obrigatório de máscaras; 

o Ventilação natural apropriada; 

o Comunicação transparente entre Escola e família. 

 

Neste momento de prevenção contra o coronavírus, o Externato São José estará atento e aberto para o 

esclarecimento das dúvidas e orientações necessárias à comunidade escolar. Nosso canal de comunicação 

preferencial continua sendo os telefones já divulgados. 

 

Por fim, informamos ainda que o nosso Colégio está trabalhando com os devidos cuidados, orientações 

técnicas e pontos importantes, olhando para as práticas exitosas no ambiente educacional com o máximo de 

profissionalismo e dedicação à Família Dominicana. 

 

Contamos com a parceria de todos e atualizaremos as informações sempre que necessário. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Gestora do Colégio Externato São José 


