
 

Coronavirus Update #10 / Atualização sobre coronavírus #10 

March 16, 2020 

Dear Nations Community, 

Our legal counsel met with the Secretary of Education of the Federal District, the Sindicato dos                
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), and the Sindicato dos            
Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep-DF) today,           
Monday, March 16,  to clarify many of the questions parents and school staff have.  

We will continue with our Distance Learning plan through Friday, March 27 for all grades, including                
Nursery. Classes on campus are scheduled to resume on March 30, 2020. Any alteration to these                
dates will be communicated as necessary.  

Information technology staff will remain on the main campus throughout the period of school              
closure to provide all support necessary for distance learning and to help resolve any issues               
students, parents, and teachers might have.  

Both campuses are open to parents who need to collect any of their child’s belongings or school                 
materials.  

Our receptionists are available during normal school hours to ensure that all important messages are               
delivered to those concerned and to answer any questions parents might have. Parents whose              
children are in Early Childhood should contact the main campus receptionists at 3366-1800 if they               
have any questions.  

Food services and After School fees have been cancelled for the month of April. We will make the                  
necessary adjustments to fees already paid.  

We remind you that Friday, March 20, is a Bahá'í holy day, and no distance learning will be offered.                   
Also, as stated in the School calendar, Quarter 3 ends on Friday, March 27. 

We invite you to share any feedback you may have with your child’s principal by email. 

Sincerely, 

The Administration 
School of the Nations 
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Coronavirus Update #10 / Atualização sobre coronavírus #10 

Brasília, 16 de março, 2020. 

Prezada Comunidade EdN, 

Nosso consultor jurídico se reuniu com o Secretário de Educação do Distrito Federal, a diretoria do                
Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF) e do Sindicato             
dos Professores de Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep-DF) hoje,            
segunda-feira, 16 de março, para esclarecer perguntas e questionamentos dos pais e da Escola. 

Continuaremos nosso plano de ensino/aprendizado a distância até sexta-feira, 27 de março, para             
todas as séries/os anos, incluindo a Educação Infantil. Aulas presenciais estão programadas para             
serem retomadas no dia 30 de março. Qualquer alteração nessas datas será comunicada. 

A equipe de Tecnologia da Informação permanecerá no campus da sede durante todo o período de                
fechamento da Escola para oferecer apoio necessário ao Ensino/Aprendizado a Distância e ajudar a              
resolver quaisquer problemas que alunos, pais e professores possam ter. 

Ambos os campi estão abertos a pais/responsáveis que precisem coletar pertences ou materiais             
escolares dos filhos. 

Nossas recepcionistas estão disponíveis, durante o horário escolar, para garantir que todas as             
mensagens importantes sejam entregues aos interessados e para responder a quaisquer perguntas            
que os Senhores possam ter. Os pais cujos filhos cursam a Educação Infantil devem entrar em                
contato com as recepcionistas do campus da sede pelo número 3366-1800. 

As taxas dos serviços de alimentação e de atividades After School foram canceladas para o mês de                 
abril. No futuro, faremos os ajustes necessários às taxas pagas. 

Lembramos que a sexta-feira, 20 de março, é dia sagrado Bahá’í; portanto não teremos aula na                
modalidade a distância. Conforme o calendário escolar, o terceiro bimestre termina na sexta-feira,             
dia 27. 

Convidamos os Senhores a compartilhar comentários com o coordenador do segmento de seu(sua)             
filho(a) por e-mail. 

Atenciosamente, 

Administração Escolar 

Escola das Nações 
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