
 

 

3 DE AGOSTO DE 2021 

TERMO DE CIÊNCIA – RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Em virtude da volta às aulas, para um retorno seguro, ressaltamos:  

1. Toda a equipe da Casa da Tia Léa está à disposição para esclarecimentos e orientações. No 

entanto, face às medidas de distanciamento e para evitar aglomerações, os contatos deverão ser por 

telefone ou virtuais, pois o fluxo de adultos na escola continua restrito aos profissionais. 

2. Ainda sobre isso, por ocasião da chegada, exceto para o acompanhamento de crianças pequenas 

ou com necessidades específicas que demandarem maior investimento no processo de adaptação ou 

readaptação (apenas uma pessoa, quando preciso), os familiares devem realizar despedida rápida, 

utilizando o apoio de nossos colaboradores para o desembarque e embarque das crianças.  

3. Reenviamos em anexo o Protocolo de Segurança Sanitária com as principais medidas a serem 

adotadas por todos. Serão seguidos também os procedimentos determinados pelo Diário Oficial do Estado 

do dia 29 de agosto e do dia 25 de outubro de 2020, disponíveis no anexo 2 do Protocolo Setorial 18 – 

relativo às atividades educativas (p. 22). Tais documentos encontram-se à disposição no site: 

www.casadatialea.com.br. 

4. Lembramos mais uma vez: diariamente, antes de levar a criança à escola, os pais ou responsáveis 

devem responder ao monitoramento de saúde enviado diariamente. Se alguma de suas respostas for SIM, 

a criança não deve ir à escola, assim como os familiares, que devem contatar a Coordenação de Bem-Estar 

Social.  

5. Alunos que possuem alguma comorbidade que os enquadre no grupo de risco, conforme descrito 

pela OMS e pela Secretaria de Saúde do Estado, não podem comparecer às aulas presenciais e devem 

continuar participando das aulas remotamente.   

6. Se um caso de Covid-19 for confirmado por laboratório, todos os alunos e profissionais da turma 

da pessoa confirmada são considerados contatos próximos e serão instruídos a uma autoquarentena por 

14 dias, ou seja, desde sua última exposição ao caso. 

Por fim, é com a alegria do reencontro que construiremos juntos mais este novo percurso, 

primando por transparência, gentileza, cuidado e respeito mútuo. Assim, contaremos com a consciência e 

o comprometimento de toda a comunidade escolar para manter a escola saudável e aberta. Ao concluir a 

leitura deste documento, cliquem no campo CONFIRMAR LEITURA na AgendaEdu. Isso é imprescindível 

para o reinício seguro das atividades presenciais, a fim de garantir que todos tenham acesso às 

informações fundamentais para o nosso retorno. Recebam o abraço fraterno de todos os que integram a 

família CASA DA TIA LÉA e, mais uma vez, sejam bem-vindos! 

 

“Cada um cuida de todos e todos cuidam de cada um.” 

Marcos Morais 

Atenciosamente, 

CASA DA TIA LÉA 
                  Cpu: agosto 2021, RM, RS, KS. 

 


