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Brasília, 02 de fevereiro de 2021.

Prezados Pais, Mães e demais responsáveis,
Paz e bem!

A Comunidade Educativa EAG informa que com a devida cautela, observação dos
protocolos básicos essenciais para reabertura e retorno às atividades letivas presenciais, está
preparada para recebê-los com muito carinho e consideração.
Mas o retorno ainda precisa ser criterioso e mantido todas as precauções possíveis do
ponto de vista sanitário, uma vez que a reabertura se dará, ainda, em meio à pandemia.
É de suma importância a observação e respeito aos critérios que serão adotados como
protocolos de higiene para se evitar, ao máximo, o contágio entre os profissionais que atuam
na escola, os (a) alunos (a) e suas famílias.
Para tanto, informamos que a partir do dia 03 de fevereiro de 2021, com o retorno das
atividades ao presencial, de acordo com a decisão de cada família...
 O tempo de permanência de um dos responsáveis na escola com os (a) alunos
novatos (a), especialmente, Creche I e II se dará com respeito ao tempo e
necessidade da criança.
 Para o retorno ao presencial é, absolutamente, indispensável o termo de
responsabilidade e comprometimento das famílias em NÃO trazerem para escola, a
criança com qualquer manifestação, mínima que seja, de tosse, febre, coriza,
espirros constantes (mesmo alérgico), dentre outros.
 A entrada dos alunos se dará segundo a indicação local, no momento de acolhimento
da criança na escola.
 Diariamente, ao chegar à escola e antes de passar para área interna, será obrigatório
aferir a temperatura corporal, passar pelos tapetes sanitizantes e aguardar a
desinfecção das mochilas.
 De acordo com a frequência, no retorno ao presencial poderá ser feita a realocação
das turmas, pois teremos em média, apenas 15 (quinze) alunos (a), por sala em
respeito ao espaçamento exigido entre as carteiras e a metragem das mesmas.
 Não será permitida a permanência dos responsáveis na sala de aula e/ ou áreas
internas da escola durante o horário das atividades diárias; em caso de necessidade
adaptação da criança haverá orientação caso a caso.
 O lanche será oferecido nas respectivas salas; uso do banheiro sempre com
acompanhamento para maior observação da higiene individual.
















Será sempre privilegiado o hábito da lavagem correta das mãos em detrimento do
uso constante do álcool em gel pelas crianças (cuidado com as questões
alérgicas/irritações por excesso).
Ainda não está totalmente liberado o uso dos parques e áreas comuns de recreação
pelas autoridades competentes, no que se refere às escolas. A exceção se dará com
estrita orientação de rodizio que permita a sanitização dos brinquedos antes e após
utilização de cada turma.
A escola optou pelo escalonamento de uso dos parques; apenas uma turma por turno,
diariamente.
Pedimos a máxima atenção em relação aos horários de entrada e saída da escola.
Solicitamos a gentileza de não fazerem uso do horário de exceção, principalmente
para saída, pois ainda estamos em estado de pandemia.
Não será permitida a permanência de pais, mães e demais familiares na passarela
coberta, estacionamento e próximo à casa dos zeladores após os horários de saída, da
manhã e tarde, independentemente de com quem a criança esteja.
Por orientação e exigência dos protocolos de prevenção à saúde para o COVID 19,
todos os bebedouros estarão interditados para uso direto.
Todas as crianças deverão trazer de casa sua garrafinha de água devidamente
identificada; lancheira muito bem organizada com a máxima atenção aos utensílios
individuais identificados e higienizados diariamente.
A mochila apenas com o material necessário ao uso diário, devidamente organizado
e higienizado segundo os protocolos de prevenção à COVID 19.
Exigência do uso do uniforme diário sem exagero de adornos/enfeites uso de tênis;
preferencialmente, cabelos presos, unhas aparadas; máscaras e muda de roupa
identificada para troca, caso seja necessário.

Informamos ainda, que toda a equipe recebeu orientação, kit de equipamentos de
proteção individual (EPI) para compor o uniforme de uso diário; bem como a Escola já foi
toda inspecionada por técnico especializado, em parceria com a MultiLife Medicina e
Segurança do Trabalho.

Atenciosamente,
A Direção
Todos contra a COVID 19, em parceria pela preservação da vida,
o cuidado consigo mesmo e o outro.
Se houver comprometimento e respeito às normas de prevenção com as bênçãos de
Deus e a proteção dos anjos, em parceria, faremos um belo trabalho.

