
 
 

Brasília, 30 de março de 2021. 
 
 

COMUNICADO 
 
Assunto: Reformulação dos Espaços e Grupos de Convivência – Reforço do Protocolo 
de Segurança. 

 
 Prezadas famílias, 
 
 No último dia 25 de março, enviamos um comunicado acerca do Decreto 
Distrital nº 41.913/2021, publicado no dia 19 (dezenove) desse mês, sobre a 
necessidade de reforçar os nossos protocolos sanitários. E, a despeito de qualquer 
decreto ou inspeção constante da Vigilância Sanitária (nova inspeção realizada hoje, no 
turno vespertino, por auditora da Subsecretaria de Vigilância à Saúde – Série A nº 
67806) em nossa unidade, temos, enquanto escola, o compromisso de zelar pela saúde 
dos nossos estudantes, famílias e colaboradores. 
 Nessa comunicação, sinalizamos a vocês que, por orientação e determinação 
dos órgãos governamentais que nos acompanham, tivemos a necessidade de 
reorganizar os nossos espaços, bem como de adotar novas condutas e rotinas, 
principalmente de entrada e saída de alunos e colaboradores. Cuidando, também, do 
distanciamento entre os estudantes nas nossas salas de aula, local de maior segurança 
dos nossos alunos, aumentamos, ainda mais, o espaçamento entre eles (acima de 1,5 
metro).  
 Dessa forma, reforçamos mais uma vez que podemos ter, em diferentes 
segmentos e turmas, a necessidade do rodízio semanal que, até então, não havia 
sido praticado. Lembramos que essa medida reforçará a segurança, a manutenção da 
saúde e, também, contribuirá para a qualidade da aprendizagem no modelo híbrido 
adotado em tempos de pandemia. Além disso, diminui o fluxo de alunos nas 
dependências da escola, em um período crítico de saúde pública. 
               Precisamos, portanto, da parceria de todos vocês para que o ambiente escolar 
seja seguro e acolhedor para todos, estudantes e colaboradores. Para isso, pedimos a 
atenção a alguns pontos que consideramos ser importantes nesse momento: 

1- Conforme já comunicado, qualquer pedido de retorno do(a) aluno(a) ao 
presencial deverá ser solicitado ao Serviço de Orientação Educacional, via e-
mail, para que possamos organizar, preventivamente, os grupos de 
convivência da turma. Nos Anos Iniciais e Anos Finais, as salas de aula 
passam a comportar, com a nova reestruturação e aumento do 
espaçamento, 15 alunos presenciais em um mesmo grupo de convivência. 
Rogamos para que essa solicitação aconteça sempre até a quinta-feira da 
semana anterior ao retorno do estudante.  
Abaixo, relembramos os endereços eletrônicos da nossa equipe pedagógica: 

Anos Iniciais: 
 Rosângela Furtado – rosangela.furtado@sigmadf.com.br – Orientadora do 

matutino. 
 Ana Dirce – ana.dirce@sigmadf.com.br – Orientadora do vespertino. 

Anos Finais: 
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 Liliana Antunes – liliana.antunes@sigmadf.com.br – Orientadora do 9º ano – 
matutino e vespertino. 

 Fabiana Amaral – fabina.amaral@sigmadf.com.br – Orientadora do 6º ao 8º 
ano – matutino e vespertino. 
2- O uso de máscara continua obrigatório em todas as dependências da escola. 

Solicitamos que enviem, no período de aulas do(a) seu(sua) filho(a), 
quantidade suficiente para a troca, cuja recomendação é a cada duas horas. 

3- Solicitamos, encarecidamente, que não enviem seu(sua) filho(a) à escola em 
caso de aparecimento de qualquer sintoma gripal. É muito importante, 
também, que caso percebam sintomas gripais ou indicativos de 
contaminação por Coronavírus, no núcleo familiar ou de convivência do 
estudante, a escola seja notificada através do Serviço de Orientação 
Educacional. 

4- Caso algum(a) responsável precise resolver qualquer pendência na recepção 
ou secretaria escolar, reforçamos a necessidade da entrada pela portaria da 
Avenida L2. 

5- O uso de bolas e brinquedos compartilhados está proibido dentro da 
unidade. Atendendo às recomendações da Vigilância Sanitária, apesar da 
assepsia a cada manuseio desses materiais por parte das nossas estagiárias 
e inspetor de pátio, retiramos “mesas de totó”, xadrez e qualquer outro 
material que possa ser manuseado por grupos de crianças. 
 

 Agradecemos a compreensão e o apoio de todos vocês e colocamo-nos à 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 
 Cordialmente, 
 

William Pinheiro 
Diretor de unidade 
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