
 
 
 

Circular /2020        Campinas, 02 de março de 2020. 
 
Assunto: Prevenção do Coronavírus na Escola 
 
Prezados Pais, Alunos e Colaboradores! 
 
O Colégio Notre Dame vem acompanhando cuidadosamente a evolução da situação do coronavírus no Brasil 
e eventuais riscos para a nossa comunidade escolar.  Nós estamos em contato com a Vigilância 
Epidemiológica de Campinas, cujas orientações estão sendo seguidas.  
 
Hoje temos confirmados no Brasil 2 casos, sendo que ambos foram contaminados no exterior. Não há 
casos de contaminação de uma pessoa para outra dentro do Brasil. Mas este risco existe. Em vista disso, 
mas deixando claro que não visamos causar nenhum pânico, a equipe diretiva considera prudente a 
adoção da seguinte medida preventiva em nossa comunidade:  
 

SOLICITAMOS QUE ALUNOS QUE VIAJARAM OU TIVERAM CONTATO FÍSICO PRÓXIMO COM 
PESSOAS QUE ESTIVERAM EM PAÍSES MONITORADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
PERMANEÇAM EM CASA PELO PERÍODO DE 15 DIAS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE 
OCORREU O CONTATO.   

A LISTA DE PAÍSES MONITORADOS É A SEGUINTE: ALEMANHA; AUSTRÁLIA; EMIRADOS ÁRABES 
UNIDOS; FILIPINAS; FRANÇA; IRÃ; ITÁLIA; MALÁSIA; CAMBOJA; CHINA; COREIA DO NORTE; 
COREIA DO SUL; JAPÃO; SINGAPURA; TAILÂNDIA E VIETNÃ.  

Caso novos países entrem na lista, enviaremos um alerta às famílias. Esta medida não se entende 
a países que não constem na lista acima. 

 
Solicitamos que eventuais casos que se enquadrem na medida preventiva acima sejam comunicados à 
orientadora educacional da escola, para que possamos acompanhar a família e emitir orientações 
complementares para que estes alunos possam manter o ritmo de estudos à distância nesse período. 
 
Além disso, seguiremos, na escola, as seguintes práticas preventivas: 
- Manter porta e janelas das salas de aula abertas para ventilar o ambiente; 
- Orientar permanentemente os alunos para que lavem as mãos antes do lanche e das refeições; 
- Orientar os alunos para que evitem colocar a mão na boca, nariz e olhos sem antes lavar as mãos; 
- Orientar os alunos para não beberem água diretamente nos bebedouros, fazendo sempre uso de garrafa. 
 
Informações importantes sobre o Coronavírus 
 
Como o coronavírus é transmitido? (Fonte: Ministério da Saúde) 
 
As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a 
disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato, está 
ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas 
respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. 

Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são menos. Ainda não está 
claro com que facilidade o coronavírus se espalha de pessoa para pessoa. 

https://www.saude.gov.br/sarampo


Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções 
contaminadas, como: 

 gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; 
contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. 

Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. 

O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período 
em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. 

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARSCoV é em média de 7 dias após o início dos 
sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa 
ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informações suficientes 
de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 
 
Como prevenir o coronavirus? (Fonte: Ministério da Saúde) 
 
O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir 
infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 
momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base 
de álcool. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

 Ficar em casa quando estiver doente. 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência. 

 
 
Contamos com a compreensão e apoio de todos os integrantes de nossa comunidade! 
  
Fraterno Abraço! 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 

 


