
Querida Comunidade Escolar,

Informamos que a partir da data de hoje a tur-
ma do 7° ano foi afastada pela Central de Monito-
ramento da Escola atendendo às diretrizes da Nota 
de Alerta Conjunta nº 014/2021 – DIVE/DIVS/
SUV/SES/SC e da Portaria SES n°1101 de 05 de 
outubro de 2021, que normatizam o encaminha-
mento de casos. Na semana passada, um caso de 
Covid-19 foi confirmado entre os alunos da turma 
e, nesta semana, houve a confirmação de mais um 
caso e outro foi considerado suspeito, configuran-
do assim motivo para que toda a turma seja afas-
tada por 14 dias. Os casos estão sendo rastreados 
para tentar identificar possíveis causas e para veri-
ficar se a transmissão ocorreu na Escola.

Os professores que deram aula para essa turma 
serão testados, bem como os alunos que tiveram 
contato com o último caso confirmado.

Os irmãos dos alunos do 7° ano que não são 
casos confirmados ou suspeitos, desde que tam-
bém estejam assintomáticos, podem frequentar a 
escola, mas, ao primeiro sinal de qualquer sintoma 

Comunicado às famílias - 24 de novembro de 2021.

do aluno ou familiar, devem procurar atendimento 
médico e entrar em contato com a Central de Mo-
nitoramento. 

A Escola fez a sanitização do ambiente e en-
trou em contato com a vigilância epidemiológica, 
que já está prestando as orientações necessárias às 
famílias da turma.

A turma afastada está tendo aulas online.
Aqueles que tiverem alguma dúvida podem 

procurar a Central de Monitoramento pelo telefone 
48 99664-0102.

Aproveitamos a oportunidade para lembrar que 
devemos ainda manter todas as medidas sanitárias 
recomendadas, como o distanciamento e o uso de 
máscaras. Relembre os protocolos e procedimen-
tos de segurança sanitária para as aulas presen-
ciais, acessando aqui.

Atenciosamente,

Comissão de Retorno às Aulas Presenciais  
e Central de Monitoramento

Todos cuidando de todos.

https://drive.google.com/file/d/1AVp_JU1cV451xWbEcpCQ9k8MwOmeI43q/view

