Comunicado Nº 12/2020
Direção
Recife, 13 de março de 2020.

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NO COLÉGIO MARISTA SÃO LUÍS

RECIFE.

Prezadas famílias:
Desde dezembro de 2019, o mundo acompanha, com preocupação, a disseminação do
Coronavírus, doença infecciosa que ataca as vias respiratórias. A doença, que se tornou uma Pandemia
Mundial, desde 11 de março de 2020, conforme anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS),
chegou ao Brasil.
Fomos informados, hoje, que uma estudante do Colégio Marista São Luís, que voltou há 10 dias
do exterior, apresentou, no dia de hoje, alguns sintomas do COVID-19. A estudante foi encaminhada para
realização de exames, cujo resultado está previsto para a próxima segunda-feira (16/03). Durante esse
período, ela ficará afastada das atividades escolares até a alta médica.
Diante do cenário relatado acima, e por prudência e segurança, informamos que estão
suspensas todas as atividades do Colégio Marista São Luís, programadas para o sábado (14/3) e
segunda-feira (16/3).
Reiteramos a orientação dada pelo Ministério da Saúde que todas as pessoas que apresentem
sintomas do COVID-19 procurem, o mais rápido possível, as unidades de saúde da rede pública ou
privada para realização de exames. O Colégio Marista São Luís continuará atuando de acordo com os
protocolos oficiais dos governos estadual e federal.
Sobre as atividades suspensas, estamos elaborando calendário especial de reposição, a ser
divulgado posteriormente, com o objetivo de causar o menor impacto possível na condução das
atividades pedagógicas. Assim que definido o novo calendário, informaremos a todos os pais e/ou
responsáveis por meio de nossos canais oficiais de comunicação: portal, aplicativo e e-mail.
Seguimos trabalhando para manter e garantir a saúde e a segurança de todos os nossos
estudantes e colaboradores, em todas as nossas decisões e ações.
Atenciosamente,
Ir. Wellington Medeiros

Lucielma Ribeiro

Leonardo Gomes

Diretor

Vice-Diretora Educacional

Vice-Diretor Administrativo
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