COMUNICADO 028 – 07/06/2022
De: Equipe Pedagógica do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto
Para: Mãe, Pai e/ou Responsável por Aluno(a) matriculado(a) na Instituição
Assunto: TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS (13/06 a 15/06/2022)

Prezadas Famílias,
Cordiais saudações!
A Equipe Diretiva e Pedagógica do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, desde o início
da pandemia, vem seguindo todas as determinações dos órgãos competentes para casos
suspeitos e confirmados de Covid-19, de forma a zelar pela saúde e segurança da
Comunidade Escolar. Além disso, continua orientando, estimulando, monitorando para que
Famílias e Colaboradores preservem a manutenção das medidas preventivas que, até o
momento, garantiram a redução da disseminação do vírus, como a higienização das mãos,
também, com álcool 70% e o uso de máscaras no espaço escolar.
No entanto, mesmo com todas as tratativas que o persistente contexto pandêmico tem
exigido, apesar da vacinação de expressivo número de pessoas que integram esta
comunidade escolar, ainda assim, há um significativo número de adoecidos e ou infectados e
ainda, alunos(as) não vacinados(as).
Nas últimas três semanas, (período entre 16/05 e 08/06/2022), foram encaminhados,
para esta Instituição, um número significativo de atestados e notificações, confirmações de
testes positivos quanto à COVID-19, afastamento de funcionários(as) e professores(as),
também,

por outras doenças respiratórias, comprometendo a organização e execução das

atividades a serem realizadas no CAOP.
Nesse sentido, entendendo que se trata de responsabilidade Social e Institucional, o
Corpo Diretivo, como medida preventiva, comunica que as atividades presenciais, no turno da
manhã e da tarde, em todos os níveis de ensino, não acontecerão nos dias 13, 14 e 15 de
junho de 2022. Essas serão repostas de acordo com o indicado no seguinte Quadro:

DIAS TRANSFERIDOS

DATAS DE REPOSIÇÃO

13/06/2022 (segunda-feira)

06/08/2022

14/06/2022 (terça-feira)

10/09/2022

15/06/2022(quarta-feira)

24/09/2022

Vale ressaltar que é de suma importância intensificar os cuidados que se fazem
necessários em relação à pandemia. É de responsabilidade de todos e de cada um, a atenta
observação quanto aos sintomas gripais e aos da COVID-19. Portanto, caso o(a) seu (sua)
filho(a) e familiares apresentem tais aspectos que configurem em um dos quadros
anteriormente citados, ou esteve em contato com alguém que tenha sido testado
positivamente para a COVID-19, notifique a Instituição e não o(a) encaminhe para as
atividades presenciais. Quanto ao uso de máscara no CAOP, este é IMPRESCINDÍVEL!
Todos(as) do CAOP entendem que o bem mais precioso da comunidade escolar (alunos,
familiares e profissionais) é a vida. Também, há ciência de que tal decisão impacta
diretamente na rotina dos(as) envolvidos(as) no contexto escolar.
Contudo, neste momento, a prioridade é a saúde de todos(as)! Reitera-se que a
presente medida é para que se evite a adoção de protocolos mais restritos.
Com os melhores cumprimentos;

Equipe Diretiva e Pedagógica

