
 

 

SENHORES PAIS, RESPONSÁVEIS E ALUNOS!  

      Nós, da ESCOLA TENIR, preparamos com muito carinho e cuidado, o retorno às aulas 

Híbrido e On-line, conforme, o Protocolo de Biossegurança contra o Coronavírus, a partir 

da portaria (com tapete sanitizante, aferindo temperatura e disponibilizando álcool em gel) 

e, em todas as dependências da Escola (álcool em gel disponível nas salas, banheiros e 

cantina, copo descartável para água, carteiras em sala com o distanciamento necessário, 

uso de máscara por todos os professores, coordenadores, funcionários e direção), visando 

o bem-estar de todos e o desenvolvimento Responsável e de Qualidade, na Construção do 

Conhecimento dos nossos queridos alunos, da Educação Infantil até os do Terceiro Ano do 

Ensino Médio. 

     A vacina reforça a nossa Esperança, porém, a situação ainda é bem delicada e contamos com 

a preciosa parceria da Família para seguir em frente. A Direção da Escola Tenir listou, 

abaixo, alguns itens para que os senhores pais ou responsáveis possam providenciar: 

 O uso da máscara é OBRIGATÓRIO. Importante ter uma de reserva na mochila, para 

trocar após um período de 3h, no recinto escolar; 

 A Escola disponibilizará álcool em gel, mas o aluno que quiser, pode trazer o seu; 

 A Escola disponibilizará copos descartáveis, porém, é interessante que o aluno traga a 

sua garrafa ou copo (nada de vidro) de uso pessoal; 

 Considerando esse tempo de pandemia, a Escola não irá disponibilizar nenhum tipo 

medicamento, ex: aspirina, tylenol, buscopan. Qualquer manifestação de mal-estar 

por parte do aluno o responsável será, de imediato, comunicado; 

 É importante que o aluno venha para a Escola em perfeita condições de saúde. 

Alteração de temperatura, congestão nasal, gripe, tosse, dor de cabeça, diarréia, dor de 

garganta, enjoo, ou outros sintomas de mal-estar, mantenha-o em casa e procure um 

médico. Pelo bem dele e de todos; 

 ORIENTE E CONVERSE, INCANSAVELMENTE, COM SEU FILHO(A),  SOBRE 

A IMPORTÂNCIA DESSAS REGRAS, INCLUSIVE SOBRE DISTANCIAMENTO. 

O VÍRUS AINDA NOS RONDA, SE CADA UM FIZER A SUA PARTE, TUDO 

FICA MAIS FÁCIL. 

 

    Agradecemos a sua atenção e o seu apoio. Estamos à disposição, na Escola em horário 

comercial. 
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