Blumenau, 18 de abril de 2017.
Senhores Pais e/ou Responsáveis:

Como é do conhecimento dos Senhores, o Colégio Sagrada Família prima não
somente pela excelência educacional, mas também considera o bem-estar mental,
social, psicológico e físico, fundamental para a vida de todos os seus alunos.
Dentro desta visão humanística, a “SAÚDE” é um aspecto considerado de grande
importância e de grande preocupação para a escola e para os pais e/ou
responsáveis, especialmente nesta época do ano, com a chegada da estação do
inverno e os constantes casos de “Gripe A” (transmitida pelo vírus Influenza tipo
A/H1N1).
Neste contexto, reforça-se que desde o ano de 2009, as salas de aula da nossa
instituição de ensino são mantidas diariamente com recipientes contendo álcool em
gel, possibilitando que alunos e professores façam a aplicação direta deste líquido
em suas mãos, bem como os ambientes são mantidos sempre higienizados e
arejados. Assim, para 2017 também tivemos a preocupação de conscientizarmos os
discentes a fazerem o uso devido dos recursos disponíveis para garantir a sua
higiene e saúde.
Além de todos os cuidados tomados dentro do ambiente escolar, salienta-se aos
pais e/ou responsáveis que decidam juntamente com o pediatra e/ou médico de
confiança do seu filho ou filha, da necessidade da vacinação contra o “Influenza”, já
que esta tem sido uma das formas de prevenção e proteção mais eficaz.
Assim sendo, para além dos cuidados mencionados em relação a gripes e resfriados,
solicitamos que fiquem atentos para outras situações de saúde de seu filho ou filha,
como: febres, viroses, etc. A atenção solicitada faz-se necessária para resguardar a
saúde de todas as crianças no ambiente escolar para um convívio saudável.
A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe) em Santa Catarina começou no dia
17/04, e vai até 19 de maio, sendo o dia 10 de maio o dia D de mobilização nacional.

Juntos, pais e/ou responsáveis e escola, certamente conseguiremos vencer mais
este período de atenção e zelarmos pela integridade dos nossos alunos.
Desde já agradecemos pela atenção que derem a essas orientações.
Irmã Ana Aparecida Besel,
Diretora.

