
 

 

Comunicado Nº 36/2021 

Direção 

 

Recife, 17 de março de 2021.  

  

Prezada Família Marista São Luís: 

 

Primando pela segurança e pelo cuidado com todos que integram a comunidade escolar do Colégio 

Marista São Luís, informamos que, na tarde de ontem, 17 de março, fomos comunicados que um estudante 

do 4º ano A dos anos iniciais do Ensino Fundamental teve o teste RT-PCR positivo. 

Diante do exposto, seguindo, rigorosamente, com o nosso Protocolo para o ano letivo 2021, 

validado por especialistas e referenciado pelas orientações de autoridade de saúde do Estado, 

comunicamos que esse estudante, a partir da data de hoje cumpre afastamento de suas atividades 

presenciais, no Colégio, com retorno a partir do dia 29 de março. 

Lembramos que o fato de se ter tido contato com um caso sintomático ou que testou positivo não 

caracteriza contato próximo se todos(as) estiverem usando máscara e seguindo as etiquetas respiratórias. 

Por isso, a não necessidade de suspensão das aulas dessa turma. 

 Reiteramos, ainda, a importância de as famílias continuarem comunicando, IMEDIATAMENTE, ao 

Colégio, os casos de estudantes sintomáticos ou assintomáticos, que tiverem seus testes para Covid-19 

positivados. 

Devido à gravidade dessa doença e das consequências que ela traz à vida das pessoas acometidas, 

faz-se necessário cumprir, com rapidez, todas as providências a fim de minimizar/evitar possíveis riscos à 

saúde dos(as) estudantes, educadores e colaboradores. 

Entendemos que o cenário educacional imposto pela pandemia da Covid-19 tem exigido 

permanente atitude de cuidado, de resiliência e de ressignificação das nossas ações no espaço 

evangelizador e educativo do Colégio Marista São Luís e, por essa razão, daremos continuidade a todas as 

medidas de prevenção adotadas conforme o nosso Protocolo de Retorno às aulas presenciais. 

Sigamos, juntos, rogando a Deus e à nossa Boa Mãe, Maria, que continuem protegendo a todos nós 

e guiando nossos passos para que possamos trilhar, com confiança e tranquilidade, o caminho a percorrer. 

 

Fraternalmente, 

 

Lucielma Ribeiro Élida Noya 

Vice-diretora Educacional Coordenadora  Pedagógica  NAP II 
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