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NOTA DE ESCLARECIMENTO (08) 

PRORROGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS ATÉ 30/06/2020 
 

01 de junho de 2020. 
Senhores Pais, Mães e/ou Responsáveis,  
Paz e Bem!  
 
Já caminhamos dois meses e meio com o REANP (Regime Especial de Aulas Não 

Presenciais). Todo o caminho percorrido contém os passos de cada um de nós. Isso torna o 

caminho mais bonito e completo. 

Gratidão pela caminhada realizada em unidade e colaboração através da parceria família-

escola! 

 

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás recomenda em sua Nota Técnica 08/2020, 

publicada no dia 29/05/2020: 

“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. Dependendo 

desta avaliação, esta nota poderá ser alterada.” 

 

O Conselho Estadual de Educação de Goiás no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, com base na Lei Complementar n. 26/98, no Decreto n. 9833/2020 e na Nota Técnica 

da Secretaria de Estado da Saúde n. 08/2020 que recomenda a suspensão das atividades 

presenciais em escolas até 31/07/2020, resolve determinar através da Resolução 009/2020: 

1 – Que o REANP - regime especial de aulas não presenciais e/ou presenciais realizadas por 

meio de tecnologias, normatizado pela Resolução CEE/CP n. 02/2020 seja estabelecido até o dia 

30 de junho de 2020. 

2 – Que as férias escolares do ano letivo de 2020 serão no mês de julho. 

 

Sendo assim, vamos adiante! Gratidão por tudo que foi realizado até agora! Força, Foco 

e Fé em tudo que realizaremos em junho. 

Os deixaremos sempre informados e atualizados em relação às orientações e 

normatizações dos Órgãos Oficiais de Saúde e Educação. Permaneçam atentos a todos os 

comunicados publicados em nosso site, redes sociais, Portal CSC e nos Grupos de WhatsApp 

administrados pelo Colégio. 

 

Mais uma vez, agradecemos a parceria e a confiança nesta caminhada conjunta. 

Que Deus abençoe a cada um de nós, nossas famílias e o mundo inteiro. 

Atenciosamente, 
Equipe Diretiva 
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