
Centro Educacional Sagrada Família 
 Educação Estilo Família 

 

Comunicado nº. 023/2020 
Brasília-DF, 27 de março de 2020. 

ASSUNTO: Aulas não presenciais 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, Estudantes e Colaboradores, 

Dando continuidade às medidas restritivas durante o período de pandemia, informamos que na             

próxima segunda-feira, dia 30/03, daremos início oficialmente às aulas não presenciais para todos os              

segmentos da Educação Básica do SAFA. Essa modalidade de ensino está prevista inicialmente para a semana                

de 30/03 a 03/04. Caso um novo decreto mantiver a suspensão das aulas após o dia 03/04, manteremos essa                   

modalidade de ensino, atendendo ao parecer nº. 33/2020 do Conselho de Educação do DF, que possibilita a                 

oferta de aulas não presenciais da Educação Básica, em caráter excepcional, tendo em vista o período da                 

pandemia. 

Pedimos aos pais e estudantes que fiquem atentos aos comunicados orientativos que serão             

disponibilizados em cada segmento de ensino, bem como a grade horária e as ferramentas utilizadas. 

Nos últimos anos o SAFA investiu em infraestrutura, equipamentos e parcerias na área tecnológica,              

possibilitando o uso desses recursos para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Será uma experiência                

nova e desafiadora para todos: professores, estudantes e pais. Pedimos a compreensão e confiança de todos. 

Informamos também que já estamos de posse do esboço do calendário de reposição presencial mas,               

por prudência, protelamos a divulgação, aguardando novas orientações dos órgãos oficiais do GDF e, se Deus                

quiser, a superação rápida da pandemia que nos aflige. 

Quando retornarmos definitivamente às aulas presenciais, divulgaremos o calendário oficial de           

reposição e faremos as devidas adequações e intervenções para que tudo volte a funcionar na devida                

normalidade, tanto no que diz respeito ao cumprimento do ano letivo escolar, bem como na revisão dos                 

custos relacionados ao Horário Integral e cursos livres. Tudo será tratado com transparência, bom senso e                

diálogo. 

Para o momento, manteremos o foco no combate ao coronavírus com o cumprimento das medidas               

restritivas e no bem-estar das famílias, colaboradores e estudantes, sem perder o foco no processo de ensino                 

e aprendizagem. 

Que a Sagrada Família e o Ir. Gabriel Taborin nos iluminem e abençoem de modo especial neste                 

momento de pandemia. 

Atenciosamente, 

 

 

Amarildo Bólis 
Diretor 
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