COMUNICADO 001/2022
Goiânia, 15 de fevereiro de 2022.

Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis,

Após quase 02 anos de atividades à distância, é com muita alegria e satisfação que anunciamos o retorno
de nossas atividades presenciais ao iniciarmos o ano letivo de 2022. As aulas começarão a partir de segunda-feira, dia
21/02, de forma presencial com alguns componentes curriculares sendo ainda ministrados de forma online.
Mesmo com algumas restrições em função da pandemia que ainda persiste, é extremamente necessário que
a comunidade tenha acesso efetivo ao ambiente educacional da escola, pois acreditamos que a mesma oferece um
serviço essencial para a formação do cidadão e para uma sociedade mais justa.
Preparar adequadamente a escola para a chegada dos nossos alunos, colaboradores e suas famílias tem sido
a nossa prioridade. Essa nova fase será um desafio, dadas as condições sanitárias pelas quais ainda estamos passando.
Ainda há circulação comunitária do vírus. Por esses motivos, iremos receber as atividades presenciais no âmbito da
EFG com algumas recomendações para minimizar os riscos, preservando a saúde de todos.
Desse modo, a nota técnica nº 09/2021 GAB03076 da Secretaria Estadual de Saúde fixa normas para o
retorno das aulas e atividades presenciais por meio de protocolos de biosegurança. O documento pode ser acessado
no endereço:
https://www.saude.go.gov.br/files//banner_coronavirus/Protocolos/Protocolo%20de%20Biosseguran%C3%A7a%20p
ara%20Retorno%20das%20Atividades%20 %20Julho%202021.pdf .
Por fim, contamos com a o retorno de todos os nossos alunos a partir do dia 21 de fevereiro de 2022 para
as aulas presenciais. Com o objetivo de viabilizar todas as iniciativas planejadas para a EFG Basileu França nesse ano
letivo, solicitamos que atuem como agentes corresponsáveis da saúde e bem-estar coletivos, observando
rigorosamente os protocolos sanitários vigentes, principalmente os recomendados a seguir:










Todos os alunos deverão utilizar máscaras de forma a cobrir a boca e o nariz;
Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros;
Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%;
Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;
Respeitar o distanciamento de pelo menos 1 e ½ m (um metro e meio) entre você e a outra pessoa;
Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais como brincos, anéis e relógios;
Não compartilhar objetos de uso pessoal como copos, talheres, material de escritório, livros e afins;
Evitar aglomerações desnecessárias;
Comunicar à coordenação de área em casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19;

Pedimos que sigam os perfis da EFG nas redes sociais e acessem o site www.basileufranca.com.br, onde
estão colocadas todas as informações pertinentes à nossa instituição.
Reiteramos a necessidade da parceria entre a escola, os alunos e a comunidade para juntos superarmos os
desafios que com certeza virão.
Que o novo ano letivo traga aprendizados, conquistas e muita saúde para todos!
Atenciosamente,

Hermínio A. F. Júnior
Coordenação Pedagógica

Lóide Batista Magalhães Silva
Direção Geral

