Goiânia, 04 de abril de 2018.

Circular nº 01/2018
Referência – Gripe H1N1
Aos Senhores Pais ou Responsáveis,
O Colégio Externato São José cumpre o dever de se unir às famílias com este assunto que preocupa todos
nós goianiense: o possível surto de gripe H1N1. Sabemos que em situações assim as especulações são muitas e nos
deixam ainda mais inseguros.
Contudo, cabe a nós tranquilizá-los informando que ainda não tivemos nenhum caso confirmado nesta
instituição de ensino, nem de alunos, nem de funcionários. Precisamos de um trabalho em parceria com as famílias
para juntos protegermos ao máximo nossos alunos.
Em relação a escola, as medidas preventivas são:
 Já colocamos o álcool gel em todas as salas e em pontos estratégicos na escola;
 Orientamos os professores para desligarem os ares condicionados e trabalharem com as janelas e portas abertas;
 Estamos entrando em contato com as famílias cujos filhos não estão vindo à aula para sabermos o motivo da
ausência, o que já fazemos como rotina, em outras situações;
 Estamos reforçando para higienizarem as mãos com mais frequência;
 Toda equipe de professores e funcionários continuam com os olhares atentos aos sintomas de gripe e/ou quaisquer
queixas de nossos alunos para contactarmos as famílias, imediatamente.
Em relação à família, gostaríamos de contar com a colaboração no sentido:
 Providencie uma garrafa de água e oriente o seu filho para não compartilhá-la com colegas. É bom evitar o uso
do bebedor de água coletivo. Porém, informamos que os mesmos são higienizados constantemente pela nossa
equipe de limpeza;
 Se o aluno estiver gripado ou com algum outro problema de saúde, sugerimos que permaneça em casa. Não só
por risco de contágio aos colegas, mas como autoproteção. A escola colaborará para que não haja prejuízos
pedagógicos, desde que a família se preocupe em contatar-nos.
 E por último, se algum aluno nosso for diagnosticado com o vírus da Gripe H1N1, é importante que a escola seja
informada. Vamos zelar pela discrição, mas precisamos colaborar para outras famílias tomarem medidas de
prevenção.
Pedimos sabedoria para filtrar as fontes de informações e que não sejam movidos por boatos inverossímeis
que só potencializam e dificultam uma situação que já demonstra ser grave. Busquem fontes seguras e de confiança.
Acreditamos nesta parceria entre escola e família, agradecemos o apoio e contamos com a colaboração de
todos. Que Deus continue nos protegendo e nos guiando nos caminhos corretos, com sabedoria, para continuar
educando e protegendo nossos jovens e crianças.
Um abraço fraterno,

Profa. Ms. Núbia Rejaine Ferreira Silva
Diretora Geral do Externato São José

