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Circular Geral 003/2020 
 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele”! (Pv. 22.6) 

87 anos com a família ensinando para a vida! 

Prezada Comunidade escolar, 
 

Sempre buscando informar ao máximo todos os integrantes da comunidade escolar com relação ao Coronavírus e 

outras doenças respiratórias, o Luterano recomenda EXPRESSAMENTE que: 

  

• Qualquer aluno/familiar/funcionário que apresentar febre OU sintomas respiratórios, deverá procurar 

atendimento médico o quanto antes e retornar à escola SOMENTE após liberação médica, com 

apresentação de atestado médico à Secretaria ou Coordenação Pedagógica. 

  

• O aluno/familiar/funcionário que esteve no exterior (qualquer país), não deve comparecer à escola durante 

o período de 14 dias a partir da data de chegada ao Brasil. Caso apresente sintomas de febre E sintomas 

respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza) deve procurar atendimento médico o quanto antes, conforme protocolo 

do Ministério da Saúde; 

  

• Qualquer aluno/familiar/funcionário que apresentar febre OU sintomas respiratórios não deverá frequentar 

a escola até melhora dos sintomas. Repouso, ambiente familiar, hidratação, boa ingestão alimentar, 

observação dos sintomas LEVES, remédios sintomáticos (para febre por exemplo), representam a base do 

tratamento e recuperação. 

ATENÇÃO: Leve o seu filho ou vá ao pronto-socorro somente se for necessário, ou seja, se persistir a intensidade 

ou houver piora da febre e dos outros sintomas. Alunos/familiares/funcionários que apresentarem painel viral 

negativo poderão voltar a frequentar o ambiente escolar, após liberação médica e apresentação do atestado médico.  

Ainda segundo o Ministério da Saúde, a projeção em relação aos números de casos está intimamente ligada à 

transmissibilidade e suscetibilidade. Portanto, reforçamos a importância das medidas protetivas como:  

  

1. lavar as mãos antes de entrar nas salas;  

2. higienização do mobiliário e piso com álcool >70% e/ou água sanitária diluída; 

3. manter as salas ventiladas; 

4. lavar frequentemente as mãos por pelo menos 20 segundos, especialmente após contato direto com 

pessoas doentes ou com o ambiente em que elas estiveram e antes de se alimentar; 

5. usar lenço descartável para higiene nasal; 

6. evitar tocar nas mucosas dos olhos, boca e nariz; 

7. higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 
8. não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 
9. manter os ambientes bem ventilados; 
10. beber muita água. 
  

Conduta e boas práticas com as crianças e jovens: a ansiedade, disseminação de notícias falsas e reações 

excessivas dos adultos têm efeitos negativos comportamentais e psicológicos sobre as crianças e jovens. É natural 

que eles sejam curiosos, gostem de tocar e compartilhar objetos e alimentos. Os cuidados de higiene mais intensos 

durante este momento devem ser comunicados de forma a combinar duas ações: tranquilizar as crianças e jovens e 

dar a eles a autonomia para se protegerem, como também aos seus colegas, a sua família e a sua escola. 

(texto adaptado) 
 

A Escola permanecerá atenta e atuante à evolução deste cenário no Brasil e no Mundo, compartilhando com a 

comunidade escolar tudo o que entender ser relevante para a saúde e segurança de todos.  

Atenciosamente,                                                                                                                                               

Direção do Colégio Luterano São Paulo. 

 

São Paulo, 12 de março de 2020. 


