Retorno às aulas presenciais
Brasília, 01 de abril de 2021
Prezados pais e responsáveis,
Voltaremos às atividades presenciais no dia 05 de abril, seguindo todos os protocolos
de segurança individuais e coletivas referentes à prevenção da COVID-19.
Continuaremos com as atividades remotas (videoaulas), para aqueles que assim
optarem.
Estamos preparando este retorno de forma acolhedora, cuidadosa e segura. Durante o
período de suspensão das aulas presenciais, foi realizada minuciosa e intensiva
limpeza bem como desinfecção de todo o ambiente escolar, sobretudo das salas de
aula e dos espaços de uso comum. Esse procedimento é realizado ao longo de todo
período letivo.
Sendo assim, reforçamos algumas orientações que se fazem necessárias para o
retorno às aulas presenciais:
➢ Realização de controle de temperatura de todos que adentrarem à Escola e de
alunos e funcionários na saída,
➢ Disposição de álcool gel 70% na entrada e em todos os ambientes coletivos;
➢ Uso de tapetes sanitizantes na portaria da escola para assepsia de calçados;
➢ O aluno, que não esteja se sentindo bem, não deverá ser encaminhado à
escola para as atividades presenciais;
➢ No período das atividades presenciais, se percebido algum sintoma, o aluno
será encaminhado para o “cantinho do socorro” e os pais acionados para busca
imediata. O retorno desse aluno à escola será mediante apresentação de
atestado médico;
➢ Reforçamos que após viagem é necessário que tenhamos um período de
observação de pelo menos quatro dias antes do retorno às aulas;
➢ Os alunos são orientados a não compartilhar lanches e objetos de uso pessoal;
➢ Solicitamos que seja enviado kit de prevenção contendo uma garrafa para
ingestão de água e, no mínimo, duas máscaras para serem usadas no período
das atividades presenciais;
➢ Pedimos, por gentileza, que todos obedeçam às marcações no piso, tanto na
entrada como na saída do turno escolar, que evitem aglomeração na passarela
da escola e também no estacionamento;
➢ Os pais e responsáveis são orientados a não entrar no espaço escolar com as
crianças, devem deixá-las com a equipe pedagógica no portão de entrada;
➢ Dia do brinquedo continua restringido, não sendo permitido levar brinquedos de
casa para a escola.
Contando com a parceria e confiança das famílias nesse tempo atípico para todos.
Desde já agradecemos a compreensão e, em oração, pedimos que a luz do Espírito
Santo nos guie e nos fortaleça nesse momento.
Atenciosamente
Equipe Diretiva

