João Pessoa, 25 de agosto de 2021

Às famílias dos estudantes do Colégio GEO SUL,
O colégio Geo Sul atua há muitos anos como Instituição de Educação Privada em João Pessoa. Muitas
pessoas fizeram e fazem parte desta história construída com muito compromisso, responsabilidade e
dedicação, buscando sempre oferecer uma educação de qualidade através da formação integral dos
estudantes, com o intuito de torná-los indivíduos críticos, éticos e responsáveis.
O GEO se tornou conhecido e reconhecido e sempre esteve entre as melhores escolas da Paraíba por um
ensino de tradição, sendo responsável pelo sucesso de muitas pessoas que transitam hoje em cargos,
funções e papéis muito importantes em nossa cidade e fora dela.
Zelando pela transparência, que é um dos nossos valores, e tendo cuidado e respeito com toda a
comunidade escolar, decidimos, de maneira muito responsável, comunicar o encerramento das
atividades educacionais nesta unidade, ao final do ano letivo de 2021.
As atividades letivas presenciais e virtuais previstas no calendário acontecerão até dezembro, sem
nenhuma mudança, da mesma maneira e com o mesmo compromisso que temos realizado até o presente
momento.
Honraremos, como sempre temos feito, com nossas responsabilidades e os compromissos assumidos em
contratos com as famílias e com os estudantes matriculados em nossa Escola.
É importante ressaltar que antes de tomar essa decisão, nos empenhamos e buscamos soluções para
manter a operação escolar no GEO SUL, porém, diante do período de mudanças e de muita instabilidade
e sem precedentes na história mundial, que inevitavelmente, obrigou as instituições a se reorganizarem
ou se reestruturarem de forma sustentável. Daí porque, resolvemos concentrar todas as nossas atividades
em João Pessoa, na unidade do Tambaú, que passará a ser chamada de Colégio AZ João Pessoa.
Assim, convidamos os alunos da unidade GEO SUL a estudarem em 2022 na nossa unidade
Colégio AZ João Pessoa. A escola contará com a mais moderna plataforma de ensino do país. Uma
nova geração de escola com metodologia digital inovadora com foco na aprendizagem
individualizada e na transformação digital em sua essência. Programa de educação socioemocional
que ensina a estudar melhor com resultados comprovados nos mais concorridos vestibulares. Para
aqueles que desejarem continuar com a gente, manteremos o mesmo desconto que a família tinha
na unidade GEO SUL.
Além disso, para aqueles que a distância não seja conveniente, realizamos uma parceria com o Colégio
Século, que receberá os nossos alunos, a partir de 2022, com os mesmos descontos concedidos por
nós no ano de 2021.
Posteriormente, enviaremos maiores informações.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Agradecemos a confiança em nós depositada, reiteramos nosso compromisso com toda a
comunidade escolar.
Atenciosamente,
Veronica Luna Monteiro
Direção Geral

