
 

Rio Branco, 16 de março de 2020. 
 
 
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis,  
 
 

Informamos que o Colégio Lato Sensu está atento às questões relacionadas ao Coronavírus. Há algum 
tempo, tomamos várias medidas imediatas em nossa escola, a fim de ampliarmos a proteção de nossa comunidade 
escolar. E para reforçamos algumas medidas que já haviam sido tomadas e passamos a adotar novas ações.  

Vale ressaltar que todas as ações e medidas estão alinhadas a orientações e normativas dos órgãos 
competentes e visam à PREVENÇÃO, ao CONTROLE e à CONSCIENTIZAÇÃO, sendo relacionadas à limpeza e à ventilação 
dos ambientes, orientação dos colaboradores, alunos e toda comunidade escolar e alterações em procedimentos e 
rotinas:  

• ventilação das salas de aula (mantendo janelas e portas abertas antes da entrada, durante intervalo 
e após a saída dos alunos); 

 • orientação e condução da higienização constante das mãos com água e sabão, além do uso do álcool 
em gel para manutenção da higiene;  

• disponibilização e orientação do uso de lenços descartáveis para higiene nasal; 
• orientação e monitoramento quanto aos seguintes procedimentos: cobrir o nariz e a boca ao espirrar 

ou tossir, não tocar mucosas de olhos, nariz e boca, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, 
copos ou garrafas;  

• monitoramento diário das condições de saúde dos alunos (contato com as famílias no caso de 
ausência dos alunos e solicitação de que voltem para casa quando chegarem à escola com qualquer sintoma/situação 
de saúde). Reiteramos, conforme orientado anteriormente, que não enviem os alunos/as crianças à escola caso 
apresentem qualquer sintoma ou situação de doença; 

• intensificação das ações educativas, específicas por segmento, em sala de aula; 
• alteração em rotinas que envolvem grandes concentrações dos alunos: Na Educação Infantil, 

dinâmicas que envolvem o contato físico entre as crianças serão reorientadas temporariamente e a acolhida/hora 
cívica será realizada em sala de aula pelo professor da turma. Alunos da Educação Infantil e de 2º a 8º anos do Ensino 
Fundamental deverão, a partir de 6h45min e 12h45min, dirigir-se diretamente às salas de aula, sem formação de filas. 
A hora cívica será realizada em sala de aula, também para 2º a 8º anos; 

• o uso dos parquinhos estará suspenso por tempo indeterminado; 
• as aulas de Educação Física estarão suspensas por tempo indeterminado; 
• pais e/ou responsáveis de crianças da Educação Infantil que decidirem manter seus filhos em casa 

deverão comunicar à escola; 
• colaboração dos pais e responsáveis ao evitarem criar aglomerações de adultos no interior da escola, 

sendo breves no momento de deixar e buscar os alunos; 
• orientação e monitoramento quanto ao isolamento durante 7 dias daqueles que chegarem de 

viagens do exterior (deverão ficar 07 dias afastados das atividades escolares). 

Por entender a dinâmica da situação de transmissão deste vírus, continuaremos atentos à sua 
evolução e a novas orientações e normativas dos órgãos competentes, informando sempre que necessário os 
próximos passos. O diálogo, o envolvimento e a parceria com as famílias são imprescindíveis. Portanto, reiteramos a 
importância de que informem à equipe da escola caso os senhores e seus filhos tenham contato com pessoas 
infectadas, tenham chegado de viagem do exterior e/ou se caracterizem como caso suspeito.  

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos e ficamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários.                

Atenciosamente, 

 A Direção. 


