
 

 
 

Manaus, 09 de julho de 2020. 
 
 

 
Prezados Srs. Pais e/ou Responsáveis da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental,  

 

 

Felizes por estarmos prestes a receber nossos alunos, no retorno às aulas presenciais, informamos 

que estamos iniciando o monitoramento semanal de saúde, para Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. 

Essa é uma das medidas de prevenção dentro de nossa estratégia de triagem, que faz parte do pilar de Segurança e 

Rotinas Preventivas, e, para isso, precisamos muito contar com o apoio e a colaboração dos senhores. 

Segue o link do “Formulário de Identificação e Acompanhamento de Alunos e Familiares com 

Síndrome Gripal”, https://forms.gle/t2G4k99qvYqCTBEx7 , a ser respondido até a terça-feira, 14/07. Após o retorno 

às aulas presenciais, ele será atualizado semanalmente e devolvido à escola toda segunda-feira. Esse documento diz 

respeito a situações de saúde do aluno e da família, com detalhamentos de sintomas e sobre eventual contato com 

casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19. 

Enfatizamos que as medidas de triagem são de suma importância para garantir a segurança de todos 

no ambiente escolar. Entendemos que a parceria escola e família é fundamental para que essas informações sejam 

bastante assertivas, para que possamos mapear toda e qualquer situação que necessite de intervenção em benefício 

de todos. 

Solicitamos, pois, aos senhores que, quando o aluno apresentar qualquer sintoma, ou, se em casa, 

alguém da família teve suspeita de COVID-19, ou, ainda, se o aluno teve contato com alguém que foi diagnosticado 

com a doença, ele não deve frequentar a escola e precisa permanecer em casa pelo período de 14 dias, um dos 

protocolos de saúde e segurança que a escola está respeitando. Ainda, solicitamos que comuniquem imediatamente 

à Coordenação. 

Reafirmamos que o monitoramento semanal de saúde com as famílias, bem como a ação de aferição 

diária da temperatura de toda a comunidade escolar perfazem as medidas do pilar de Segurança e Rotinas 

Preventivas. 

 

Agradecemos a confiança e a compreensão e continuamos à disposição para mais esclarecimentos, 
através dos nossos canais de atendimento: Agenda Edu, WhatsApp (92 99142-9861) e e-mail exclusivo para suporte 
administrativo e financeiro (secretaria@colegiolatosensu.com).                

 

 

Atenciosamente, 

A Direção. 

 

https://forms.gle/t2G4k99qvYqCTBEx7

