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           Da: Direção 
           Para: Responsáveis e Alunos 
           Comunicado: Suspensão das aulas  
 

Congonhas, 16 de março de 2020. 

O governo do Estado do Minas Gerais decretou ontem, 15/03/2020, a suspensão das aulas nas 
redes pública e privada de Educação no estado de Minas Gerais, a partir do dia 18/03/2020, até 
22/03/2020. Após este período, a situação será reavaliada pelas autoridades competentes. A principal 
motivação do Governo foi a caracterização do Novo Coronavírus, COVID-19, como uma pandemia 
pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e o aumento de casos em nosso estado.  

Diante dessa situação, a fim de garantir o bem-estar e a segurança dos nossos alunos e 
colaboradores e em cumprimento ao Decreto, o Colégio Nossa Senhora da Piedade informa que as 
aulas estarão suspensas a partir de quarta-feira.  

Aulas, provas e demais atividades seguirão um calendário de reposição, a ser definido 
posteriormente. Segunda-feira não haverá provas. Retornando às atividades, enviaremos um novo 
calendário de provas. 

O Colégio está respondendo a essa situação em vista da saúde e integridade de toda a 
comunidade escolar. A equipe está em contato regular com as Secretarias de Saúde e de Educação 
e outros órgãos competentes. Recomendamos às famílias que, nesse período, não deixem de seguir 
as orientações de cuidados e prevenção já divulgadas amplamente. 

A transmissão acontece por meio de mucosas e saliva, por isso, o Ministério da Saúde orienta 
alguns cuidados como:  

• Lavar regularmente as mãos ou higienizá-las com álcool com concentração de 70%, especialmente 
após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente.  
• Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com um lenço ou com o antebraço, nunca com as mãos.  
• Manter os ambientes ventilados e limpos.  
• Evitar aglomerações, assim como o contato com pessoas que sofrem de infecções respiratórias 
agudas.  
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.  
• Evitar tocar no próprio rosto, principalmente nos olhos, no nariz e na boca.  
• Procurar atendimento médico se sentir febre ou dificuldades para respirar. 
 

O Colégio utilizará seus canais de comunicação para manter os pais e alunos informados caso 
haja novas orientações dos órgãos competentes. 

 

                                                                                                     Atenciosamente, 

                                                                                                                Ir. Maria Ribamar S. Mendonça 

 


