
 

Update on School Closure: 15-Day Extension / Atualização sobre Fechamento das Escolas: 

Prorrogação de 15 dias 

March 14, 2020 

On March 14, 2020, the government of the Federal District issued a new decree extending the                

period of school closure for 15 days.  

Many legal and administrative issues are involved with this decree. We are aware of them, and we                 

are working closely with our lawyers, the Secretary of Education of the Federal District, and the                

Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF) to find the             

best solution for our community. As always, our students’ well-being, safety, and learning is our top                

priority. 

As previously communicated, classes on Monday, March 16 continue in the format of Distance              

Learning. We will communicate the next steps as soon as we receive further information. 

We also congratulate students, teachers, and parents for a successful start to our Distance Learning! 

Working together, we will make the best of this challenge. 

We are one! 

The Administration 

School of the Nations 
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Update on School Closure: 15-Day Extension / Atualização sobre Fechamento das Escolas: 

Prorrogação de 15 dias 

 

Brasília, 14 de março, 2020. 

Prezada Comunidade EdN, 

Hoje, sábado, 14 de março, o governo do Distrito Federal emitiu novo decreto que prorroga o                

período de fechamento das escolas por mais 15 dias. Há muitas especificidades legais e              

administrativas vinculadas a esse decreto. Informamos que estamos cientes e trabalhando em            

estreita colaboração com nossos advogados, com a Secretaria de Educação do Distrito Federal e com               

o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF) a fim de              

encontrar a melhor solução para nossa comunidade. Como sempre, o bem-estar, a segurança e o               

aprendizado de nossos alunos são nossa prioridade. 

Conforme comunicado anteriormente, as aulas na segunda-feira, 16 de março, continuam no            

formato de Aprendizado a Distância. Comunicaremos os próximos passos assim que tivermos outras             

informações. 

Gostaríamos, também, de parabenizar alunos, professores e pais pelo início bem-sucedido de nossos             

planejamentos de aprendizado a distância! 

Trabalhando juntos, faremos o melhor em meio a esse desafio! 

We are one! 

Atenciosamente, 

Administração Escolar 

Escola das Nações 
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