Comunicado Nº 13/2020
Direção
Recife, 16 de março de 2020.

AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19
Prezados pais e responsáveis,
O Prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, anunciou em coletiva de imprensa realizada, ontem,
15/03, dentre outras medidas, a suspensão das aulas em todas as escolas públicas e privadas a partir do
dia 18/03.
Além do fechamento das escolas, o Governo do Estado de Pernambuco, no decreto nº 48.890,
através do seu Art. 3º, suspende, no âmbito do Estado de Pernambuco, eventos de qualquer natureza com
público superior a 500 pessoas.
A principal motivação que levou os governos estadual e municipal a decretarem tais medidas foi a
caracterização do novo coronavírus, COVID-19, como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial de
Saúde). Até o momento, Pernambuco possui 08 casos confirmados e mais de 120 suspeitos em
investigação.
Diante dessa situação, comunicamos que o Colégio Marista São Luís, do Recife, respeitará as
orientações emanadas dos órgãos competentes e suspenderá as suas atividades, a partir do dia 17/03,
por tempo indeterminado, considerando o cenário particular do colégio. Aulas, provas e demais
atividades pedagógicas, pastorais, esportivas e culturais seguirão um calendário de reposição, a ser
definido, posteriormente. Ao mesmo tempo, informamos que não haverá prejuízo ao ano letivo de
nossos estudantes.
Ressaltamos que estaremos em contato regular com as Secretarias de Saúde e de Educação e
outros órgãos competentes. Comunicamos, ainda, que o caso suspeito de infecção pelo novo
Coronavírus, de uma de nossas estudantes, foi descartado com o resultado negativo do exame.
O Marista São Luís recomenda aos membros da comunidade escolar que, nesse período, não
deixem de seguir as orientações de cuidados e prevenção, já divulgadas amplamente em nosso colégio e
através dos nossos canais de comunicação.
1.

Ações preventivas:

•

Lave as mãos frequentemente, por pelo menos 20 segundos, com sabão e água e use álcool em gel;

•

Cubra a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar;

•

Mantenha-se hidratado, pois ajuda a aumentar a imunidade;

•

Evite tocar seu rosto, olhos ou boca sem que as mãos estejam limpas;

•

Não compartilhe objetos pessoais, como copos e garrafas;

•

Evite frequentar locais e eventos com aglomeração de pessoas;

•

Se você ou seus familiares tiverem sintomas do COVID-19, procure atendimento médico.

2.

Ações pedagógicas para os nossos estudantes:

•

Acesse a plataforma de aprendizagem Microsoft Teams;

•

Realize as atividades propostas, na Plataforma, como forma de manter, na sua rotina, uma
organização diária, a fim de garantir seu ritmo de estudo e aprendizagem.

3.

High School:

•

Seguir as orientações dadas, pela equipe, através do e-mail: bianca.vieira@wayamericanschool.com

4.

Marista ID:

•

Seguir as orientações dadas, pela equipe, através do e-mail: asmangueira@marista.edu.br
Com o compromisso de manter toda a comunidade escolar informada, por meio de nossos canais

oficiais (site, redes sociais, e-mail e aplicativo), sigamos unidos na perspectiva do cuidado, do diálogo, da
escuta e da empatia, em torno do bem comum.
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