Ijuí, em 16 de março de 2020.

Nota à Comunidade Escolar do CEAP

Prezadas famílias:

Cresce a preocupação em relação às notícias da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus).
Desde o início do ano letivo temos acompanhado as notícias a respeito do tema e, desde logo,
tomado providências.
A limpeza foi reforçada, as orientações repetidas e ações, tais como a disponibilização de
álcool gel em todas as salas de aulas e espaços, adotadas.
Além disto, estamos permanentemente atentos às orientações dos órgãos oficiais. Ainda na
sexta-feira passada, dia 13/03, recebemos a posição do Sociedade Brasileira de Infectologia,
seguida também pelo Ministério da Educação, no sentido de somente suspender as atividades
da escola se houver caso confirmado no âmbito da Instituição.
Assim, emitimos a presente Nota de Esclarecimento, nos seguintes termos:
1. Por enquanto, estão mantidas as atividades normais do CEAP, quais sejam, aulas e
atividades extra-classe aos alunos;
2. Estão transferidas, para data a ser informada, todas as atividades que propiciem
aglomeração para além das salas de aula, tais como reuniões de pais, palestras e
encontros;
3. A Equipe do CEAP continua em permanente atenção para as orientações oficiais e,
havendo determinação da suspensão das atividades, esta determinação será cumprida
imediatamente. Assim, sugerimos que, desde já, cada família tenha o seu plano de
contingenciamento para atender às crianças no período de eventual paralisação das
atividades escolares, que pode ser comunicada de forma imediata;
4. Se determinada a paralisação, as atividades serão retomadas e recuperadas de acordo
com as orientações legais;
5. Se a criança/adolescente apresentar qualquer um dos sintomas de virose (febre,
tosse, dor no corpo, coriza, falta de ar), deve ser encaminhada imediatamente ao
serviço de saúde e o CEAP comunicado do fato. Nesta situação o aluno não deve ser
enviado à escola;
6. Estudos mostram que a ação do COVID-19 é menos agressiva entre crianças e jovens.
Entretanto, também nesta faixa há grupos de risco, o que deve ser observado com
redobrada atenção e, havendo decisão da família de, nestes casos, permanecer com o
aluno em casa, por favor, procurem a escola para organização da vida escolar do
aluno;
7. Ao trazer para escola ou buscar o aluno, pedimos observar o menor tempo de
permanência possível nas dependências da escola, diminuindo a aglomeração.
Eventual paralisação, se determinada, será imediatamente comunicada aos pais em nossos
canais oficiais (Fanpage e site). O CEAP não utiliza grupos de WhatsApp para informações,
especialmente em se tratando de situação de tamanha preocupação.

