
 

           Porto Alegre, 23 de maio de 2022. 

     COMUNICADO Nº 39/2022 

Assunto: Reunião de pais, Recado SOE pré ao 5º ano, Apresentação orientador e Protocolo de saúde. 

 

Senhores Pais e responsáveis, 

Abaixo algumas informações importantes. 

 

1. REUNIÃO DE PAIS 

       A reunião que está prevista em nosso calendário escolar para o dia 02 de junho, está sendo 

remarcada para o dia 28 de junho. Em breve enviaremos maiores informações. 

 

2. ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DO PRÉ AO 5º ANO DO EFI 

      O Serviço de Orientação Educacional, está contactando, através de e-mail e agenda, os 

responsáveis pelos alunos que possuem diagnóstico/laudo ou estão em investigação. Solicitamos 

que os mesmos compareçam ao colégio no dia 02 de junho/2022 para uma reunião. Neste dia as 

famílias deverão apresentar ao SOE documentos atualizados sobre os acompanhamentos que o 

aluno realiza no ano vigente.  

       Os atendimentos serão com hora marcada, os horários serão enviados na agenda do aluno. 

       O sucesso acadêmico de seu filho dependerá também do envolvimento familiar. Por isso, 

contamos com seu apoio. 

        Havendo dúvidas, procurem o Setor de Orientação Educacional – Profª Maiara Bezerra - 

maiara.bezerra@educadventista.org.br .                                                               

                                                                                                

3. APRESENTAÇÃO ORIENTADOR EDUCACIONAL 6º AO EM 

        Apresentamos o Professor Matheus Rocha Silveira como novo orientador educacional para as 

turmas do 6º ao EM. O e-mail para contato com o Professor Matheus é 

orientacao2.cap@educadventista.org.br . 

 

4. PROTOCOLO DE SAÚDE 

         Devido a chegada do frio e novos casos de COVID 19 em nosso estado, solicitamos atenção 

redobrada aos sintomas: 

• febre ou sensação de febre,  

• cansaço,  

• dor de garganta,  

• tosse,  

• cefaléia,  

• coriza,  

• diarréia,  

• alteração no olfato ou no paladar,  

• dor no corpo,  

• além da presença de algum familiar com sintomas acima.  

Abaixo segue um trecho do Protocolo de prevenção de surtos e cuidados relacionados à COVID-

19 em instuições de Ensino, atualizado em 13/05/2022 
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                   Recomenda-se a adoção das medidas de prevenção abaixo, de acordo com as normas municipais     

vigentes: 

● Busca ativa diária de sintomas: indagação sobre as últimas 48 horas (até 2 dias antes) e 

presença de sintomas em si e em familiares, incluindo professores e funcionários; 

● Recomenda-se o uso de máscaras adequadas (tecido três camadas, cirúrgica, KN95, PFF2, N95) 

por professores, funcionários e alunos a partir de 6 anos 

● Disponibilização de álcool 70% nas dependências das escolas; 

● Higienização frequente das mãos com sabonete líquido nos banheiros; 

● Distanciamento físico, sempre que possível, de pelo menos 1 metro entre as pessoas nos 

ambientes com ventilação cruzada natural e uso de máscaras de proteção facial, exceto para educação 

infantil que possui regramento específico (área mínima de 2m² por criança do grupo etário de 0 a 2 

anos e a área mínima de 1,20 m² para os demais grupos etários); 

● Priorizar a realização de reuniões por videoconferência. Quando não for possível, as reuniões e 

eventos presenciais devem seguir as normas de distanciamento, ventilação natural e mascaramento de 

todos os participantes; 

● Limpeza (álcool 70º ou lavagem com água e detergente) frequente das superfícies de uso comum: 

instituir rotina de limpeza de estruturas de corrimões, maçanetas, mesas, cadeiras, pias, torneiras, etc.; 

● Materiais de uso compartilhado (materiais escolares, computadores e itens do refeitório) devem 

ser higienizados antes e após o uso pelo aluno/professor. Materiais não passíveis de higienização não 

devem ser compartilhados; 

● Promover ações de educação em saúde para estudantes, professores e funcionários com 

temáticas voltadas à prevenção da COVID-19. 

            https://prefeitura.poa.br/coronavirus. 

     Em anexo segue o documento na íntegra. 

     Recomendamos para todos os alunos e funcionários: 

• uso de máscaras,  

• higienização das mãos com alcool 70% e sempre que possível a lavagem das mãos com 

água corrente e sabão,  

• distanciamento,  

• uso das garrafinhas de água, é importante que cada aluno tenha a sua e se mantenha 

hidratado. 

     Caso o aluno apresente quaisquer sintomas mencionados acima, solicitamos que seja 

comunicado ao colégio através dos e-mails: maiara.bezerra@educadventista.org.br (para alunos do 

Pré ao 5º ano) e para orientacao2.cap@educadventista.org.br (para alunos do 6º ao EM) e realizado 

teste para COVID-19. Caso o resultado seja negativo e não apresente sintomas, o aluno poderá 

frequentar as aulas. 

Estamos á disposição. 

 

 

 

                                                                                                                                     Luizelia Pinzon Alva  

                                                                                                                                 Diretora 
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