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Joinville, 03 de março de 2020. 

 
INFORMATIVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis 
 

Como é do conhecimento dos Senhores, o Colégio dos Santos Anjos prima não somente pela 
excelência acadêmica, mas também considera que o bem-estar mental, social, psicológico e físico é de 
fundamental importância para a vida de todos os seus alunos. 

A ética do cuidado exige de nós, educadores e pais, especial atenção com nossas crianças, 
adolescentes e jovens para que se desenvolvam harmoniosamente em todas as dimensões.  

Assim, diante das notícias sobre o avanço do coronavírus em diversos países, o Colégio dos 
Santos Anjos recomenda a adoção de algumas medidas para o nosso espaço escolar. Vamos 
principalmente trabalhar a conscientização junto aos estudantes sobre os cuidados de higiene individual e 
coletiva. Neste momento, não se justifica nenhuma alteração em relação às atividades do planejamento 
escolar.  

O vírus realmente chegou à Europa (Itália, Alemanha, Espanha) e também ao Brasil. São poucos 
casos comparados à China, no entanto, a OMS ampliou o risco para muito elevado. Mas a questão é o 
tamanho da onda de notícias falsas (fake news) e pânico generalizado. Portanto, devemos tomar todos os 
cuidados de prevenção e higiene, mas sem pânico! 

A transmissão do coronavírus ocorre através de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, ou no 
toque direto em indivíduos ou objetos contaminados, seguido do contato com mucosas da boca, nariz ou 
olhos. Deste modo, é importante que a comunidade escolar fique atenta a medidas práticas de prevenção 
recomendadas pelos órgãos da saúde como:  

- Lavar constantemente as mãos, principalmente após o contato com pessoas doentes e 
depois de tossir ou espirrar; 

- Prover, sempre que possível, dispensadores com preparações alcoólicas para as mãos (sob 
as formas gel ou solução) e estimular a higienização; 

- Utilizar lenço descartável para higiene nasal; na impossibilidade de serem usados lenços, 
recomenda-se proteger a face junto à dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar;  

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 

- Realizar com frequência a desinfecção de superfícies e objetos de uso comum no ambiente 
escolar (computadores, telefones, salas, laboratórios, cadeiras, aparelhos de educação 
física etc.); 

- Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença; 

- Manter os ambientes ventilados. 

         Salientamos que estamos sempre muito atentos aos cuidados com nossos alunos, construindo um 
espaço seguro e acolhedor para que tenham as condições ideais de aprendizado, convivência sadia, 
saúde física e mental num ambiente privilegiado de educação. 
 Assim sendo, para além dos cuidados mencionados, solicitamos que fiquem atentos para outras 
situações de saúde de seu filho ou filha, contribuindo assim para resguardar o bem-estar de todas as 
crianças no ambiente escolar. 

Juntos, pais e/ou responsáveis e escola, certamente conseguiremos vencer todos os desafios para 
zelarmos pela saúde dos nossos alunos. 
          De nossa parte, continuaremos orientando nossos alunos sobre os verdadeiros valores e cuidados 
com a vida, para a construção de uma sociedade melhor.  

Desde já agradecemos pela atenção que derem a essas orientações.  

 

Adelina Dalmônico 

                  Diretora 
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