NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA
Ato de Reconhecimento / Autorização:
DOESP 30/11/2013 – Portaria 29/11/2013
Caros Familiares,
Como já é de conhecimento de todos, as Secretarias de Educação e da Saúde e o Governador do Estado de SP fizeram
um pronunciamento no último dia 13 de março, indicando a suspensão gradativa das atividades escolares esta semana,
a partir de 23 de março as aulas serão suspensas a fim de reduzir a contaminação pelo COVID-19.
Adotamos protocolos internos bem severos para o controle da disseminação do COVIDE-19, mas chegou o momento de
adotarmos medidas mais drásticas para desacelerar a proliferação do vírus.
Segue orientações
Semana de 16 a 20/03:
1. A partir de amanhã, 17/03, solicitamos que venham para a escola apenas os alunos cujas famílias necessitem
de tempo para se organizarem quanto a permanência e cuidados das crianças e jovens em casa;
2. As faltas dessa semana serão abonadas e nenhum conteúdo novo será inserido neste momento;
3. Os alunos do Ensino Fundamental 2 e Médio deverão continuar os desafios propostos por disciplina inseridos no
CEAP;
4. Aos pais dos alunos da Educação Infantil e Fundamental 1, será enviado um tutorial de para uso do CEAP;
5. Durante essa semana a escola disponibilizará horários de atendimentos para aqueles que tiverem duvidas no
uso da plataforma.
A partir de 23/03, por tempo indeterminado, até segunda ordem:
1. As aulas deste período estarão suspensas;
2. Será disponibilizado, no CEAP, roteiros de estudos específicos por disciplina;
3. Os professores estarão, em seus respectivos horários, disponíveis para duvidas através de Hangout, chats e
vídeos conferencia;
4. Todos os professores terão canal aberto com os pais através do ClassApp para duvidas pontuais sobre o
processo;
5. Os alunos deverão cumprir as atividades propostas na semana, não estamos de férias;
6. Os orientadores manterão pais cientes da participação e assiduidade no CEAP através do compartilhamento do
relatório geral do aluno, ferramenta de monitoramento da plataforma.
Vamos continuar em contato com especialistas das áreas de infectologia e de saúde pública, assim como com as
autoridades governamentais responsáveis para determinar o momento seguro para o retorno às atividades de todos os
envolvidos.
Todos os passos desse processo serão informados aos alunos e responsáveis por meio de nossos canais de
comunicação.
Como essa pandemia se propaga rapidamente, lembramos que todos têm uma responsabilidade social.
Então, sugerimos que nossos alunos se mantenham seguros, evitando atividades que envolvam aglomerações, assim
como lugares com alto fluxo de pessoas.
Também gostaríamos de reforçar algumas recomendações.
• Fiquem atentos aos sintomas: febre, tosse e falta de ar;
• Caso a família tenha viajado para regiões com alta taxa de incidência ou tenha tido contato com pessoas que
retornaram desses locais e apresente os sintomas, procure atendimento médico para proceder aos testes necessários;
• Em caso de diagnóstico positivo, informe imediatamente à Coordenação Escolar.
Reiteramos que o COVID-19 apresenta maior gravidade em pacientes com histórico de doenças crônicas.
Mantenha-se informado: recomendamos a leitura do especial do Hospital Albert Einstein sobre o COVID-19.
É importante zelar pela saúde de toda a comunidade.
Atenciosamente,
Direção
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA DA FUNDAÇÃO ROMI
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