
 
A RESPEITO DA PREVENÇÃO CONTRA O VÍRUS SARS-COV-2 

Prezados Pais e/ou responsáveis 

Fiéis ao nosso compromisso com as famílias que nos confiam a educação escolar dos seus filhos e cumprindo a nossa 

missão de sempre manter uma comunicação saudável com toda a comunidade educativa, queremos deixá-los 

cientes das intervenções que realizamos a respeito do coronavírus e a nossa compreensão atual sobre este tema. 

Todas as nossas crianças, adolescentes e jovens receberam orientações e informações sobre o que é o vírus COVID-

19, assim como, noções de prevenção e os melhores métodos de higienização. De acordo com a faixa etária, nossos 

educadores elegeram métodos eficazes de comunicação e aprendizagem, como treinamento para lavar as mãos, o 

uso do álcool gel, uso da garrafinha individual para o consumo de água, vídeos sobre o tema com a turma da Mônica, 

exposição e esclarecimento sobre meios de transmissão do vírus, apresentação em slides, entre outros. Além das 

coordenações dos segmentos, os professores da área de Ciências Naturais (Ciências, Biologia, Física e Química), 

assim como, os professores de Educação Física, continuam empenhados nesta tarefa.  

Além disso, acompanhamos diariamente a fala de Vossa Excelência Luiz Henrique Mandetta, Ministro de Estado da 

Saúde e das demais autoridades, para conhecer e contribuir com as orientações e determinações que são 

comunicadas. Inclusive, os casos de alunos que viajam ou retornam do exterior são orientados a realizarem a 

quarentena determinada pelo ministério da saúde. 

 

(FONTE: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus. Acesso em 12 mar 2020.) 

Até o momento, não há nenhuma determinação a respeito da interrupção das aulas ou antecipação do período de 

férias escolares. Aproveitamos para pedir aos senhores que ajudem as autoridades e o próprio Colégio Consolata 

contra as Fake News (notícias falsas) sobre o tema. Trata-se de um assunto que naturalmente nos causa comoção, 

principalmente considerando que estamos tratando com as pessoas que mais amamos. Sentimentos de histeria, 

discriminação, medo ou apatia, não contribuem para que possamos juntos superar esse momento. 

Assim como contamos com todos vocês, contem conosco também.  

Que Jesus, assumindo a nossa condição humana, nos cubra de bênçãos, sob a proteção da Virgem Maria, Nossa 

Senhora Consolata, e com a intercessão de nossos bem aventurados. 

Muito obrigado. 

DIREÇÃO COLÉGIO CONSOLATA   
 
BAIXE O APLICATIVO DO GOVERNO SOBRE O 
CORONAVÍRUS 
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