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Nova Era, 17 de Março de 2020. 
 

Prezada comunidade escolar, 

 

 Tendo em vista as orientações oficiais de autoridades da saúde “em tempos da declarada pandemia do COVID 

19 – Coranavírus,” a Escola Novaerense está atenta e pede a toda comunidade escolar atenção e cuidados com a 

prevenção e com notícias, vídeos e mídias que não merecem credibilidade alguma. 

 A Escola Novaerense busca e se esmera para aplicar as orientações oficiais, em especial, do Ministério da 

Saúde. 

 Na prática, informamos as atitudes que tomaremos assim que houver o retorno às aulas: 

I – Informações e prática  

Professores são orientados para todos os dias motivar os alunos sobre: 

 Não se tocarem nas brincadeiras; 

 Usem o álcool gel para se protegerem; 

 Terem sua própria garrafinha de agua e não usarem o bebedouro; 

 Não compartilharem objetos, merenda, etc. 

 Não virem para a escola se estiverem gripados, com tosse, com febre. 

 Terem seu próprio material: caneta, lápis, borracha, entre outros para evitar empréstimos.  

 Cada professor levará para sala de aula o álcool gel e, no início das aulas e após o intervalo, incentivar o aluno 

para que faça a higienização. Na Educação Infantil, o professor colocará na mão de cada aluno. 

 

II – A Supervisão e coordenadores de turno promoverão momentos com vídeos e slides de orientação e acompanharão o 

trabalho de higienização de carteiras, mesas, maçanetas, banheiros, lavabos e sanitários. 

III - Cada repartição da área administrativa e pedagógica terá seu próprio álcool gel e será responsável pela higienização 

de seu ambiente de trabalho. 

IV – Responsáveis pela limpeza, nos três turnos, higienizarão as carteiras de todas as salas com os produtos 

adequados. 

V - A escola constituiu o comitê de monitoramento e prevenção do Coronavírus, com as seguintes funções:  

a) Identificar funcionários e professores do grupo de risco. 

b) Fiscalizar a aplicação das medidas determinadas nesta circular. 

c) Propor medidas de cumprimento imediato. 

d) Verificar da limpeza e higiene nas cantinas. 

VI – Na portaria das duas unidades, visitantes pais só poderão ter acesso aos prédios, após a devida higienização com o 

álcool gel. 

VII – As atitudes tomadas pela escola são para que a limpeza e a higiene de todo ambiente frequentado por alunos, 

funcionários e professores tenham alto nível de qualidade e eficiência. Para tanto, a escola firmou parceria com a Prodel 

(Soluções para Limpeza Profissional) com o objetivo de qualificar os profissionais responsáveis pela limpeza. Esta 

empresa também fornecerá os produtos químicos, com certificação internacional de qualidade, para a higienização do 

ambiente escolar. 

VIII – Em cumprimento a liminar do TRT nº 0010443-06.2020.5.03.0000 paralisaremos nossas atividades escolares 

do dia 18-03 a 31-03, com retorno previsto para o dia 01/04/2020. Fiquem atentos às nossas redes sociais, pois 

comunicaremos qualquer mudança neste cronograma. 

IX – Os professores e auxiliares administrativos estarão dispensados do trabalho neste período. 

 

 Ressaltamos nosso compromisso com o desenvolvimento acadêmico de nossos alunos, 

disponibilizando material para acompanhamento do conteúdo na plataforma Meu Bernoulli e no grupo de 

Whatsapp da turma(Para as turmas do Ensino Fundamental II e Médio). 

Informamos que as decisões tomadas podem ser alteradas sempre que surgirem novas determinações ou novas 

análises de risco. 

Na oportunidade, informamos os canais de comunicação, para uma maior agilidade no compartilhamento das 

informações.  

Instagram: @escolanovaerense.com.br 

Site: escolanovaerense.com.br  

A Escola Novaerense reafirma seu compromisso com a saúde, segurança e integridade de todos e se coloca a 

disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Diretoria da Escola Novaerense 
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