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CIRCULAR  

 
Considerando: 
- a Declaração da Organização Mundial de Saúde (11 de março de 2020) que decreta situação 

de Pandemia referente ao vírus COVID-19; 
- a Lei 13.979 (06 de fevereiro de 2020), que dispõe acerca das medidas para enfrentamento da 

emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus; 
- o Decreto 9.633 (13 de março de 2020) do Governador do Estado de Goiás, que dispõe sobre 

a decretação de situação de emergência na Saúde Pública do Estado (em decorrência da disseminação 
do novo vírus); 

- a determinação do Secretário de Estado da Saúde de Goiás (15 de março de 2020), que decreta 
a paralisação das aulas, preferencialmente por meio da antecipação das férias escolares, a partir de 16/03, 
com tolerância até 18/03, de modo a interromper as atividades escolares por 15 dias, podendo ser 
prorrogável; 

- a suspensão das aulas para toda rede municipal, estadual e privada de ensino por 15 dias a 
partir de 18 de março, pela Secretaria de Estado da Educação; 

- a suspensão das aulas para toda rede municipal, estadual e privada de ensino por 15 dias a 
partir de 18 de março, pela Prefeitura Municipal de Cristalina e pela sua Secretaria de Educação; 

- a previsão da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) em seu artigo 24, que flexibiliza 
o calendário escolar, desde que seja cumprida a carga horária mínima (800 horas), bem como os 200 
dias letivos; 

- a determinação no Conselho Nacional de Educação para que se cumpra com qualidade os 
currículos e programas determinados pelo Projeto Político Pedagógico de cada Instituição de Ensino, e 
que no exercício de autonomia e responsabilidade as escolas reorganizem seus calendários. 

 

DETERMINA 
1) A suspensão das aulas no período de 18 a 30 de março (podendo essa data ser prorrogada 

de acordo com determinações superiores); 
2) A continuidade das atividades pedagógicas, através de plano de estudos, a ser realizado em 

casa; 
3) A reorganização do calendário escolar a ser realizada pelo Colégio, com o compromisso de 

atender as exigências legais, bem como manter a qualidade de ensino; 
4) Que toda comunidade escolar (pais e alunos especialmente) sejam atendidos a distância, 

preferencialmente pelo canal de comunicação do Colégio – Classapp. 
 

Cristalina, 17 de março de 2020. 
Profa. Ma. Lívia Maria Rassi Cerce (Diretora Geral) 


