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Educação e Assistência Social - Brasil

COMUNICADO
Belém, 17 de março de 2020
Senhores Pais ou Responsáveis,
Em virtude da pandemia de Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde, o
Colégio Santa Catarina de Sena, usando as orientações oficiais e buscando a proteção da
comunidade escolar, decidiu tomar as seguintes medidas preventivas:
 Suspender as aulas na instituição no período de 18 a 30/03/2020. Durante esse período
será enviada regularmente a agenda online, através do Aplicativo da Rede, para os
alunos do Ensino Fundamental e Médio, com atividades escolares;
 Reprogramar o calendário de avaliações, após o retorno às aulas;
 Promover orientações através de cartazes, vídeos e ciclo de conversas com
esclarecimentos sobre o cenário atual;
 Postergar Jogos Internos, assim como o VXI Intercâmbio Cultural e Esportivo, para 08 a
14/09 e 21 a 25/11, respectivamente, com a possibilidade de cancelamento, caso seja
necessário;
 Suspender, por hora, as atividades que aglomerem grande quantidade de pessoas;
 Liberar temporariamente o uso das catracas;
 Solicitar que os alunos que apresentem sintomas de gripe (coriza, febre, tosse) não
frequentem o colégio, assim como aqueles que retornem de viagem ou que tenham
contato com pessoas que retornaram de viagem e que apresentam sintomas, façam o
resguardo domiciliar orientado, antes de retomar a rotina escolar;
 Interromper o uso direto dos bebedouros, deixando à disposição dos alunos apenas a
opção para encherem as garrafas individuais, caso necessitem;
 Orientar que cada aluno traga sua garrafinha de água de uso individual devidamente
identificada com seu nome, série e turma, e recomendar que não compartilhem com os
colegas;
 Recomendar que os alunos criem o hábito de terem regularmente em suas mochilas:
álcool gel e lenços descartáveis;
 Substituir demonstrações de carinhos, como abraços, beijos e apertos de mãos, por
sorrisos;
 Orientar que os pais sejam pontuais ao virem buscar seus filhos, evitando que os
mesmos permaneçam por muito tempo nas dependências do colégio;
 Solicitar que, havendo caso suspeito com os alunos ou seus familiares, o colégio seja
informado imediatamente.
Todas essas medidas visam salvaguardar a saúde e bem estar da comunidade educativa,
por isso serão necessárias e acompanhadas pelo colégio.
Recomenda-se que todos permaneçam em seus domicílios, evitando qualquer tipo de
aglomerações e que continuem com os cuidados redobrados em relação à higiene pessoal.
Em tempo, informamos que outras medidas que se fizerem necessárias serão
posteriormente comunicadas através de nossos canais de comunicação.
Cordialmente
A Direção

