
 

Coronavirus Update #7 / Atualização sobre coronavírus #7 

March 13, 2020 

Dear Nations Community, 

To update you on recent decisions about school activities in light of the coronavirus, regular classes                

and After School activities resume on Tuesday, March 17, unless government authorities extend the              

closure. 

This morning, the Educational Administrative Team suspended for the remainder of March all field              

trips, sports events, and activities that involve convening large groups of people. 

If your child has been diagnosed with the coronavirus, is suspected of having it, or has had contact                  

with someone who has been diagnosed within the past 14 days, please notify the school. Your                

personal information will be kept confidential. No cases of the coronavirus within the school have               

been reported at this time. 

If your child has flu-like symptoms or a cold, please consult your doctor, and do not bring him or                   

her to school. 

Distance Learning 

Our first day of Distance Learning has gone quite well! We have received several positive comments                

from parents and students. Because we may need to provide distance learning again, we invite you                

to share with us your impression of how we might improve the learning experience for your child. 

We invite you to join us for a live Question and Answer session today at 3:00 p.m. on our Instagram                    

page with Mr. Henrick Oprea, our Curriculum Coordinator. He will answer any questions you may               

have about Distance Learning. 

We will send you any necessary information on Monday, March 16 as we prepare to return to                 

regular classes. 

Sincerely, 

The Administration 

School of the Nations  
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Brasília, 12 de março, 2020. 

Prezada Comunidade EdN, 

À luz dos recentes comunicados oficiais, informamos que retornaremos às aulas presenciais,            

incluindo as atividades After School, na terça-feira, 17 de março - a menos que as autoridades                

governamentais prorroguem a suspensão. 

Nesta manhã, a Equipe Pedagógica e Administrativa suspendeu todas viagens, eventos esportivos e             

atividades com grandes públicos previstas para março. 

Se seu(sua) filho(a) foi diagnosticado(a) com o coronavírus, é suspeito(a) de tê-lo ou teve contato               

com alguém que foi diagnosticado nos últimos 14 dias, notifique a Escola. Suas informações pessoais               

serão mantidas em sigilo. Lembramos que nenhum caso de coronavírus na Escola foi relatado até o                

momento. 

Se seu(sua) filho(a) apresentar sintomas de gripe ou resfriado, consulte um médico e não o traga à                 

Escola. 

Ensino a Distância 

Nosso primeiro dia de Ensino a Distância foi muito bom! Recebemos vários comentários positivos de               

pais e alunos. Como podemos precisar oferecer ensino a distância novamente, convidamos os             

Senhores a compartilhar conosco sua impressão e feedback de como podemos melhorar essa             

modalidade de ensino/aprendizado. 

Convidamos todos a participar de uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, hoje, às 15h, na                 

nossa página do Instagram, com Henrick Oprea, nosso Coordenador de Currículo. Ele responderá a              

questões sobre Ensino a Distância. 

Enviaremos outras informações na segunda-feira, 16, enquanto nos preparamos para retornar às            

aulas presenciais. 

Atenciosamente, 

Administração Escolar 

Escola das Nações 
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