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                                                                                                                                                                                Brasília, 28/08/2021.  

 

Caras famílias, 

 

     Após mais de um ano convivendo com o coronavírus, tem ficado cada vez mais claro que os pequenos não são os principais 

disseminadores da doença e que os adultos, na maioria das vezes, são a porta de entrada do vírus, levando para filhos, netos e 

sobrinhos; porém não dá para negar que o risco de uma criança pegar e levar o patógeno é baixo , porém  não nulo. O momento é 

ainda de cuidados, sim ! A Escola é um ambiente seguro desde que os protocolos sejam respeitados! 

                  A Paraíso Infantil vem relembrar às  famílias a importância de ler, cooperar e estar ciente de todos  nossos 

protocolos e orientações os quais se encontram em nosso site: www.escolaparaisoinfantil.com.br , ressaltando que há 

obrigações da Escola e também das famílias que, por sua vez,  têm um papel delicado, afinal não basta apenas seguir  os 

protocolos. O diálogo franco entre escola e família é imprescindível no sentido de monitoramento dos sintomas e a 

transparência do quadro familiar. O questionário checklist é enviado diretamente pela plataforma e é de cunho obrigatório. 

                  Os protocolos para casos confirmados para o COVID 19 de nossa criança ou familiar direto   na Paraíso Infantil 

seguirão orientações da Secretaria  de Saúde do DF:  

  

 1- Comunicar imediatamente à Escola para início das medidas de redução do contágio;  

 

 2-A criança sintomática confirmada por qualquer um dos critérios de exame deve permanecer em isolamento, suspendendo-

o após 10 dias do início dos sintomas.  

 
 3-As demais pessoas (crianças e colaboradores) que tiveram contato próximo devem ser afastados das atividades presenciais 

por 07 dias para monitoramento de sintomas .  O retorno às atividades é avaliado de acordo com o monitoramento 

epidemiológico e exigência do exame covid NEGATIVADO . 

 
Continuemos cuidando um do outro !  
 
 
Atenciosamente ,  
 
Gestão PARAISO INFANTIL 
 


