Circular 03/2020 –Direção

ASSUNTO: Prevenção CORONAVÍRUS

Belo Horizonte, 16 de março de 2020.

Senhores Pais ou Responsáveis,
Nesse domingo, 15 de março, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP) participou de
uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e com a Secretaria de Educação de
Minas Gerais. Nessa reunião, foram avaliadas as ações sobre o combate à proliferação do
CORONAVÍRUS. O governo de Minas apresentou as medidas que estavam sendo tomadas e o plano de
ação a ser aplicado quando os índices chegarem ao pico.
O SINEP-MG fará uma reunião nesta semana sobre o assunto e solicitou, à Secretaria do Estado da
Saúde, a presença de um representante.
O Governo anunciou a PARALISAÇÃO das aulas nas escolas estaduais do dia 18 de março, quarta-feira,
até o domingo, dia 22 de março.
As demais escolas, municipais e particulares, também devem seguir a recomendação que será
normatizada pelo Conselho Estadual de Educação.
O Governo ressalta que não existe situação de contágio comunitário em MG até o momento.
Sendo assim, o COLÉGIO PIO XII, seguirá as orientações do Governo do Estado de Minas Gerais e
suspenderá, durante o período de 18 de março a 22 de março, suas atividades escolares e atividades
extracurriculares.
Não temos registro de nenhum caso suspeito até o momento, e seguimos todas as orientações da
Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais.
Pedimos aos Pais ou Responsáveis que não enviem os(as) filhos(as) com sintomas de gripe ou de
doenças, ou, ainda, que estejam em contato com algum familiar doente.
Nesse período, nenhum aluno sofrerá prejuízo acadêmico.
Todas as atividades da Pastoral a partir de hoje dia 16/03 estão suspensas.
Traçaremos as estratégias para a reposição das aulas e comunicaremos posteriormente as decisões.
Informamos que as AVALIAÇÕES a partir do dia 17 de março (terça-feira), serão adiadas e remarcadas
posteriormente.
Além dos nossos reforços de cuidados com a higiene e limpeza, estaremos INTERDITANDO os
bebedouros em precaução, portanto, pedimos que os alunos tragam de casa sua garrafinha com água.
Pedimos aos pais que fiquem atentos aos comunicados em nossas redes sociais e Site durante esse
período de paralisação.
Atenciosamente,
A Direção

