
 
 
 

 
COMUNICADO CORONAVÍRUS – 14/03/20 
 
Prezados Pais, Alunos e Colaboradores! 

Em decorrência dos pronunciamentos das autoridades públicas estaduais e municipais, ocorridos no dia 
13/03, anunciando medidas generalizadas de contenção da propagação do coronavírus e visando a 
proteção para a nossa comunidade, a Direção do Colégio Notre Dame DETERMINA: 

1. Alunos e educadores que estiveram no exterior, que mantiveram contato com pessoas vindas do 
exterior ou que tiveram contato com casos suspeitos de coronavírus desde 02/03/20 NÃO DEVEM 
vir para a escola a partir do dia 16/03, inclusive portadores de atestados negativos, uma vez que 
nem todos os exames são conclusivos.  

2. Recomendamos que os pais se organizem para manter os filhos em casa a partir do dia 16/03. A 
escola vai operar, com restrições, até o dia 19/03 para atender as famílias que não puderem 
manter os filhos em casa nesse período e fechará a partir do dia 20/03, até segunda ordem.  Neste 
período não serão ministrados conteúdos novos, não serão aplicadas atividades avaliativas e as 
faltas serão abonadas. Caso no decorrer dessa semana se confirme algum caso de coronavírus 
com pessoa de nossa comunidade ou de pessoa que tenha convívio com integrante de nossa 
comunidade, a escola será imediatamente fechada.  

3. Funcionamento das atividades escolares no período de 16 a 19 de março:  
a) Ativos: cursos regulares, currículos internacionais, período integral obrigatório e opcional. 
b) Inativos: Cecand; Escola de Esportes; Tecno Cursos; Atividades Pastorais; Cursos  

Complementares (todos), Recuperação Paralela, Plantão de Dúvidas, Eventos e Reuniões 
Grupais. 

4. Até o presente momento as autoridades não se pronunciaram a respeito da reposição das aulas 
referentes ao período de suspensão das mesmas. Em virtude disso, vamos nos pronunciar a esse 
respeito no decorrer da próxima semana. 

5. Solicitamos que eventual caso suspeito ou confirmado seja imediatamente comunicado à escola, 
para que possamos tomar novas medidas protetivas, visando à segurança de todos.  

Contamos com a parceria e colaboração da nossa comunidade e esperamos, em breve, retomar a 
rotina escolar. É fundamental que tenhamos serenidade diante do momento e cuidado pelo 
coletivo. Vamos evitar notícias distorcidas que geram insegurança e desgaste desnecessários, 
ficando atentos às informações oficiais da escola. 

 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 

 


