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INFORME A NOSSA COMUNIDADE ESCOLAR
ASSUNTO: COVID 19

(...) Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
1 Pedro 5:7

Em virtude do contexto atual, decorrente da problemática que envolve o novo
coronavírus, e da complexidade da situação, informamos a nossa comunidade escolar
que, além de medidas de cuidado com os ambientes e objetos usados pelos alunos;
além do processo de orientação feito com eles para prevenção, serão adotadas outras
medidas.

AULAS
Até que haja um posicionamento oficial para suspensão das aulas, estas serão
mantidas. As famílias que acharem por bem deixarem seus filhos em casa,
notifiquem a escola via canais de comunicação usuais. Essa notificação auxiliará o
controle e a justificativa das faltas.
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CONFIRMADOS DA DOENÇA
Esse grupo deve seguir o protocolo de segurança determinado pelas autoridades e
não comparecer ao Colégio por, pelo menos, 7 dias após a chegada, ainda que não
tenha desenvolvido sintomas da infecção.

ESTUDANTES COM SINTOMAS DE GRIPE
Estudantes com sinais de gripe não devem comparecer às aulas.
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A programação diurna está mantida, uma vez que não resultará em aglomeração,
em virtude da estrutura montada no local do evento e à redução do número de
participantes. Apenas algumas poucas turmas participarão. A programação noturna
também está mantida pelas mesmas razões. Apenas as pessoas que realizaram
inscrições no evento devem comparecer.

CULTOS
Os cultos acontecerão na quadra Malcon Smith, onde montamos uma estrutura que
garantirá o distanciamento necessário entre os alunos.

EVENTOS DO SEMESTRE
Estão temporariamente suspensos Jogos Internos, ensaios para a abertura dos
jogos, viagens de estudo, aulas de campo e demais eventos que impliquem
deslocamento de estudantes ou aglomerações. Os eventos previstos para o final do
semestre estão condicionados à conjuntura daquele período.

Outras informações ou alterações na decisão quanto à manutenção das aulas serão
devidamente informadas. Seguiremos as orientações de nossas autoridades.
Oremos ao Senhor, criador e mantenedor da vida, para que nos abençoe e preserve a
todos em Sua maravilhosa paz. Ele é refúgio e fortaleza em todo o tempo...
Garanhuns, 15 de março de 2020.
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