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NOTA DE ESCLARECIMENTO (06) 

PRORROGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE AULA NÃO PRESENCIAL SERÁ ATÉ O 
DIA 30/04/2020 

02 de abril de 2020. 
Senhores Pais, Mães e/ou Responsáveis,  
Paz e Bem!  
 
Como medida preventiva à disseminação da COVID-19, o Conselho Estadual de Educação 

aprovou a RESOLUÇÃO CEE/CP Nº 05, de 01 de abril de 2020 que dispõe sobre o regime 
especial de aulas não presenciais no Sistema Educativo do Estado de Goiás. 

  
Sendo assim, o regime especial de aulas não presenciais será estabelecido até o dia 

30 de abril de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com as orientações das autoridades 
sanitárias.  

 
O motivo pelo qual o Colégio começou sua missão em 1922, perdurando até os dias hoje, 

nada mais é do que oferecer educação de qualidade, que dure a vida toda. Todos os nossos 
esforços, nesse momento tão delicado, visa continuar oferecendo um ensino de qualidade, que 
perpasse o momento presente e se estenda para toda a vida.  

 
Todos nós da Equipe CSC temos trabalhado incansavelmente no processo de construção 

e execução de um planejamento eficiente, eficaz, criativo e inovador para este novo tempo que 
teremos pela frente.  

 
Até o presente momento, através do Portal CSC e da Plataforma de Educação SAS, 

estamos disponibilizando todas as atividades e ferramentas para as aulas não presenciais.  
 
Neste momento, ao mesmo tempo em que agradecemos, queremos reforçar a importância 

da nossa parceria família/escola. Sabemos o quanto cada um de vocês tem contribuído com a 
rotina de estudos de seus filhos.  

 
Permaneçam atentos a todos os comunicados publicados em nosso site, redes sociais, 

Portal CSC e no grupo de whatsapp administrado pelo Colégio. Os manteremos sempre 
informados.  

 
Transformemos este tempo de crise em oportunidade de crescimento e novas 

aprendizagens para todos nós. 
 

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

Atenciosamente, 
 

Irmã Adilaza - Diretora Geral  

Simone Soares - Diretora Adjunta 
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