São Bernardo do Campo, 15 de março de 2020.

Ref.: Comunicado Oficial da Rede de Escolas Adventistas para Região ABCDM e Baixada
Santista do Comitê de Gestão de Crise - COVID-19
Prezados Pais e Responsáveis,
Em resposta às medidas determinadas nessa sexta-feira pelas autoridades oficiais do Estado de
São Paulo, comunicamos às famílias dos nossos alunos as seguintes ações para a semana de
16/03 a 20/03:
1. Manteremos as atividades do período acadêmico – aulas regulares.
2. Treinos esportivos, aulas de plantão de dúvidas e qualquer outra atividade extracurricular
estão suspensas.
3. Estão suspensas todas as excursões culturais, recreativas e viagens internacionais de
Intercâmbio.
4. Nas aulas dessa semana, serão trabalhadas apenas atividades de revisão.
5. As faltas desse período serão abonadas.
6. Alunos e/ou familiares que voltaram de viagens internacionais, e/ou que tenham
problemas de saúde, febre, principalmente os de vias aéreas (asma, tosse, bronquite,
etc.) DEVEM permanecer em casa.
7. Eventos, cursos, oficinas e reuniões de pais estão suspensos.
8. Aulas de Cultura Geral (realizadas em Capelas, quadras, auditórios e anfiteatros) estão
suspensas.
9. Conforme orientação das autoridades municipais e estaduais, orientamos às famílias que,
na medida do possível, mantenham seus filhos em casa.
10. A equipe pedagógica e a área tecnológica do colégio estão trabalhando para que os
conteúdos e atividades sejam disponibilizados em ambientes virtuais, para os alunos da
Educação Infantil ao Ensino Médio.
11. Para os alunos da Educação Infantil ao 5º ano EF que não comparecerem às aulas nesta

semana, solicitamos que a família acompanhe pelo portal ou aplicativo da Educação
Adventista as atividades do dia para estudo em casa.
12. A partir do dia 23/03, todas as aulas serão suspensas, e a escola poderá ser fechada,
conforme orientação pelas autoridades competentes.

Medidas preventivas já realizadas pelo Colégio Adventista:
Disponibilizamos em nossas redes sociais vídeos de prevenção ao coronavírus (COVID19);
Cancelamento das aulas de Cultura Geral (Capela) na próxima semana ou enquanto julgar
necessário;
Evitamos o uso de ar-condicionado, quando possível;
Álcool gel disponível nos portões nas mãos dos monitores - oferecendo a todos na entrada;
Álcool gel e lenços descartáveis em todas as mesas de professores;
Dispenser com álcool gel nos locais de maior concentração de pessoas;
Reforçamos a higienização dos ambientes do Colégio;
Higienização individual das carteiras com álcool e papel descartável;
Visita a sala de aula de um profissional da saúde para orientações gerais;
Janelas abertas sempre que possível;
Orientação para que não haja cumprimentos com contato físico (aperto de mão, beijos e
abraços).
Nossos colaboradores com idade igual ou superior a 60 anos estão dispensados de suas
atividades laborais sem prejuízo de seus rendimentos.

A Rede Adventista de Educação acompanha em tempo real o cenário da evolução da
doença e seguirá o protocolo indicado pela Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal.

Ademais, como parte da campanha de prevenção ao Coronavírus (Covid-19), o Ministério da
Educação em parceria com o Ministério da Saúde, produziu uma campanha para as redes sociais
sobre tema.

Também foi lançando um aplicativo (Coronavírus – SUS) para iOS

(https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382 )

e

(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR)

Android
com

informações sobre a doença, instruções para a população e mapa das unidades de saúde que
podem fazer o atendimento em caso de suspeita.
Salienta-se que o Ministério da Saúde mantém a vigilância ativa a respeito da circulação dos
vírus respiratórios, com o monitoramento constante da situação epidemiológica, gerando boletins
e notas técnicas para orientação dos serviços de saúde, dos demais setores e da população. Na
ocorrência de qualquer mudança no cenário epidemiológico que justifique a adoção de outras
medidas de prevenção e controle dirigidas à comunidade acadêmica, haverá divulgação por
intermédio dos veículos oficiais de comunicação.
Para mais informações sobre o novo coronavírus (COVID-19), solicita-se que seja acessado o
sítio eletrônico do Ministério da Saúde pelo endereço hps://www.saude.gov.br/saude-de-az/coronavirus

Resumo:
As famílias que conseguirem se organizar, poderão deixar de levar seus filhos às escolas.
Tendo em vista que idosos (acima de 60 anos) constituem grupo de risco em caso de contágio
com o coronavírus, de acordo com o Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, as crianças
e jovens não devem ser deixadas aos cuidados de idosos, como avós, por exemplo.

Fique atento aos comunicados para atualizações das novas medidas que se façam necessárias.
Atenciosamente,
Educação Adventista - APSe

