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Presidente Bernardes, 17 de março de 2020.

A Divisão Municipal de Educação, Cultura e Recreação – DECR, em
consonância com as diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e cumprindo as
orientações do Ministério da Saúde e demais autoridades da área, para o combate à
disseminação do Coronavírus em Presidente Bernardes determina a suspensão das
aulas na Rede Municipal de Ensino exatamente como a Secretaria de Estado da
Educação comunicou.
É de extrema importância que se diminua a circulação de pessoas e a possibilidade de
aglomeração para bloquear de forma eficaz a disseminação do vírus COVID 19.
Seguem as orientações e principais providências que serão adotadas em todas as
escolas municipais:




De 16 a 20/3: aulas normais, mas com abono de faltas e sem prejuízo
pedagógico para os alunos que não forem e, aqueles que têm condições de
não encaminhar as crianças à escola, poderão fazê-lo sem medo de prejuízo
ao aluno.
A partir de 23/3: suspensão total de aulas por tempo indeterminado;
Deve-se evitar que os alunos fiquem com idosos. A suspensão das aulas será gradativa
durante esta semana para que as famílias possam se organizar.

Ressalta-se a importância das seguintes medidas de prevenção: lavar bem as
mãos (dedos, unhas punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência,
utilizar toalhas de papel para secá-las; evitar contatos e aglomerações de pessoas;
evitar tocar mucosas dos olhos, nariz e boca; higienizar mãos e objetos; cobrir o rosto
com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar.
Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Atentar para as informações e orientações oficiais por meio dos sites e
redes sociais mantidos pela Prefeitura e Ministério da Saúde. Divulgar apenas
informações corretas também contribui para o combate ao Coronavírus. Seguem
alguns links importantes:
http://undime.org.br/noticia/13-03-2020-18-17-guia-infantil-do-coronavirus-comoorientar-as-criancas
http://coronavirus.saude.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
http://www.unasus.gov.br/noticia/ministerio-da-saude-disponibiliza-aplicativo-sobre-ocoronavirus
As informações serão constantemente atualizadas e as orientações poderão
sofrer alterações. Contamos com a colaboração e esforço de todos nesse momento
delicado.
Atenciosamente,

Divisão Municipal de Educação, Cultura e Recreação.

