
        

     

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Porto Alegre, 17 de março de 2020. 

Com. 04/2020 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

Devido a expansão do coronavírus causador da Covid-19 no Brasil e no mundo, 

a Escola Adventista do Sarandi informa que estará paralisando as atividades 

escolares a partir de amanhã, dia 18 de março, o prazo para a volta das 

atividades estará sendo enviado via e-mail e/ou whatsapp. A suspensão está de 

acordo com a recomendação feita pelo Decreto nº 20.499, do prefeito de Porto 

Alegre e a Organização Mundial da Saúde para que sejam evitadas aglomerações e 

que as pessoas só saiam de casa em casos de necessidade.  

 

Informações sobre as atividades pedagógicas serão enviadas pelos mesmos 

meios de comunicação da escola. 

 

Gostaríamos de salientar as recomendações sanitárias para prevenção do novo 

Coronavírus:  

 

1 - Usar álcool em gel (70%) sempre que possível.  

2 – Sempre lavar as mãos.  

3 – Evitar cumprimentos que envolvam contato físico.  

4 – Usar máscara caso esteja com sintomas de resfriado ou gripe.  

5 – Mantenha o ambiente ventilado. 

6 – Portadores de doenças crônicas como diabetes, enfermidades 

cardiorrespiratórias ou que apresentam sintomas de gripe, bem como 

pessoas acima de 60 anos de idade, devem evitar sair de casa nos próximos 

dias. Além disso, é essencial que participem de campanhas de vacinação. 

 

    

 

          

          

              Josemar Vaz Garcia 

                   Administrador Escolar 

 

 

 

       Josemar Vaz Garcia 

                 Administrador Escolar 
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