
Senhores Pais,  

 

Desde a Declaração da Organização Mundial da 

Saúde  (OMS) classificando o COVID-19 como pandemia, a 

escola tem tomado medidas preventivas e de 

conscientização junto aos nossos alunos sobre a gravidade 

do problema. 

Com a disseminação  preocupante do vírus no Rio de 

Janeiro e São Paulo e a confirmação de 2 casos em Minas 

Gerais estamos intensificando todas essas ações de 

prevenção individual e do ambiente escolar. São elas: 

 Campanhas de Conscientização:  

o Orientação aos professores de Ciências/Biologia 

para fazerem os esclarecimentos necessários aos 

alunos sobre a doença, sua evolução e 

prevenção. 

o Divulgação, através de cartazes, em todo o 

espaço escolar.  

 

 Ações de Prevenção:  

o Disponibilização de álcool gel para toda a 

comunidade escolar em todos os ambientes de 

circulação. 

o Substituição dos bebedouros  que possuem bico 

direto para utilização por suportes de água com 

torneiras. 

o Exigência da utilização de garrafinhas individuais 

por todos os alunos (antes era sugestão, pela 

questão ambiental). 



o Higienização e esterilização permanente de 

banheiros, mesas, bancadas, corrimãos e objetos 

de uso coletivo. 

o Substituição, nas aulas de Educação Física e 

Psicomotricidade, das atividades de contato 

pessoal por outras; 

o Cancelamento de comemorações de aniversários; 

o Redistribuição de horários e espaço de recreio 

para evitar aglomerações. 

o Ampliação do número de mesas para apoio de 

lanches, bem como do número de coordenadores 

de recreio para as devidas orientações. 

 

 Recomendações às Famílias 

o Disponibilizar para o filho e exigir o uso da 

garrafinha individual. 

o Orientar os filhos para não compartilharem objetos 

escolares de uso individual. 

o Deixar em casa filhos com qualquer sintoma de 

gripe ( febre, tosse, coriza, etc.) 

o Orientar os filhos em relação aos gestos de 

gentileza de contatos pessoais ( aperto de mão, 

abraços, beijinhos.) 

o Familiares que tenham chegado de países onde a 

situação é considerada crítica ou que tenham tido 

contato com qualquer pessoa nessa situação 

cumprir o prazo estabelecido de 14 dias de 

observação longe da escola. 

o Cumprimento dos horários de encerramento dos 

turnos evitando assim a permanência prolongada 

do seu filho na escola, momento em que a 

movimentação de pessoas no ambiente é bem 

maior.  



 

 

Finalizando, acreditamos que toda a comunidade escolar 

precisa de: 
 

 Bom senso  na forma de conscientização do problema 

para não criarmos instabilidade emocional e insegurança 

em nossas crianças e adolescentes. 

 Cuidado para que todas as ações de prevenção, já 

determinadas, sejam cumpridas. 

 

 

                  Quanto à suspensão de aulas esclarecemos que 

só podemos tomar esta decisão mediante determinação 

de órgãos superiores governamentais(Ministério da 

Educação ou Secretaria de Estado ou Município). 

 

 

                       Contamos com a compreensão e parceria de 

todos, e nos colocamos à disposição para quaisquer outras 

informações. 

 

Atenciosamente, 

A Direção. 


