
 
 

Brasília, 25 de março de 2021. 
 

COMUNICADO 
 
Assunto: Reforço do Protocolo de Segurança da Unidade. 

 
 Prezadas Famílias, 
 
 Esperamos que estejam bem. 
 No último dia 19, foi publicado o Decreto Distrital 41.913/2021. Por meio dele, ficaram 
estabelecidos, mais uma vez, protocolos sanitários e medidas de prevenção a serem seguidos e 
reavaliados pelas instituições particulares de ensino. O nosso plano de retomada das aulas 
presenciais segue todos os protocolos e medidas de sanitização que foram necessários para um 
retorno seguro de nossos alunos e colaboradores. Parte desse plano prevê um 
acompanhamento próximo das situações vividas por nossos alunos e colaboradores, assim como 
atenção redobrada em relação aos sintomas por meio do acompanhamento semanal de 
atestado de saúde. 
 Nossa escola utiliza um portal que mapeia dados de saúde de alunos e colaboradores e 
dados para o controle de higiene, limpeza e demais medidas preventivas adotadas. A gestão 
desses dados em tempo real representa um grande diferencial de inteligência e agilidade, para 
tomarmos decisões embasadas e, assim, prevenirmos potenciais contágios em nossa escola. Tais 
dados indicarão se alguma medida mapeada deve ser intensificada, por exemplo. 
 Para nós, a saúde é nosso maior valor. E, num cenário de falta de leitos hospitalares e 
garantia de atendimento nas redes pública e privada, nos comprometemos, ainda mais, com as 
condições de segurança de alunos e colaboradores dentro das nossas unidades. Assim, a 
despeito das constantes visitas de órgãos governamentais às nossas unidades e das orientações 
e exigências desses órgãos, como a Vigilância Sanitária, estamos reorganizando os nossos 
espaços e nossas salas de aula. Queremos garantir que o ambiente escolar seja o mais seguro 
possível às nossas crianças, adolescentes e funcionários. 
 Dessa forma, dependendo do quantitativo de estudantes cujas famílias sinalizam ao 
SOE o retorno presencial, podemos ter, em diferentes turmas (somente para o Ensino 
Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio), a necessidade do rodízio semanal em turmas que, 
até então, não haviam sido escalonadas. Lembramos que essa medida garante a segurança, a 
saúde e, também, a qualidade da aprendizagem no modelo híbrido praticado em tempos de 
pandemia. 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, faremos uma mudança importante para 
assegurar maior distanciamento em sala de aula e garantir a manutenção de um único grupo 
de convivência.  Ainda hoje a Orientação Educacional enviará um vídeo explicando as 
principais mudanças.  
 Pedimos, ainda, que permaneçam atentos aos sintomas do COVID-19 e que procurem 
um especialista da área da saúde para melhor orientação sobre o caso. Além disso, é de suma 
importância que sejamos informados em caso de suspeita para COVID-19, a fim de que 
possamos adequar o atendimento com todas as medidas de prevenção da transmissão da 
melhor forma possível.  
 Agradecemos a compreensão e o apoio de todos vocês e colocamo-nos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 
 Cordialmente, 
 

Débora Carneiro Borges Duarte 
Diretora de Unidade 


