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Caras famílias,
Seguindo as orientações da assessoria da Escola Segura, é importante
reforçarmos nossas ações de segurança. Ações, estas, que envolvem toda a
Comunidade Escolar: Escola, Família, Colaboradores e Estudantes. Somos
responsáveis por nossas vidas e pela vida do outro. Por isso, pedimos
colaboração e seriedade em manter os protocolos em funcionamento.
USO DA MÁSCARA: Neste momento, nossa ação é do uso de máscaras por
todos os estudantes a partir dos 2 anos, levando em consideração a situação
epidemiológica no país.
TROCA DO CALÇADO: A orientação da assessoria é que SOMENTE os
estudantes pequenos que rastejam, engatinham e colocam a mão no chão
com frequência, deverão trocar o calçado antes de entrar na sala de aula.
Portanto, a partir do dia 18/02, não realizaremos mais a troca de calçados
para as turmas do G4 (Pré I) ao 1º ano.
VERIFICAÇÃO DIÁRIA DE SINTOMAS: Solicitamos que as famílias sempre
realizem a verificação da temperatura, coriza, espirros ou diarreia antes do
estudante ir para a escola.
Constatando a presença de um dos sintomas, o estudante não poderá
comparecer à escola, pois trata-se de mais uma barreira sanitária importante
neste momento.
TRANSPARÊNCIA FAMÍLIA X ESCOLA: Reforçamos a importância da
comunicação imediata de um caso confirmado ou suspeito (em sua
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residência) ou o contato próximo com um caso confirmado para que o
protocolo seja ativado na escola.
VIAGENS OU ENCONTROS DE GRUPO: Caso isso aconteça, pedimos que o
estudante assista as aulas remotas, pelo menos, de 3 a 5 dias após o retorno.
Estando sem nenhum sintoma suspeito, poderá retornar às aulas presenciais.
Essa sugestão vem de encontro com a responsabilidade que temos em
relação às vidas que estão na escola.
DISTANCIAMENTO EM SALA DE AULA: Manteremos o distanciamento de
1,5m entre cada estudante, na sala de aula. Todo o preparo e cuidado com os
estudantes que estão de forma presencial, garantirá que nossa escola
funcionará de forma responsável.
Atenciosamente,
Cristiane Novoa
Coordenadora Pedagógica
Silvana Franco
Diretora Geral
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