16/03/2020 – COMUNICADO SUSPENSÃO DE AULA – PLANO DE
AÇÃO
A PróLínguas, seguindo as orientações do Ministério da Saúde a fim de
diminuir as possibilidades de contágio do coronavírus comunica que as aulas
estão suspensas a partir do dia 16/03 pelo período que o Governo do Estado
determinar.
A equipe educacional manterá horário normal de trabalho no dia 16/03, e
a partir do dia 17/03 abriremos das 8h às 18h apenas para atividades
administrativas e orientação aos alunos, até segunda ordem.
O departamento pedagógico esta preparando material digital com
vídeos-aula

na

expectativa

de

minimizar

os

prejuízos

no

processo

Ensino/Aprendizagem. O conteúdo será disponibilizado aos alunos através da
plataforma Google Classroom a partir do dia 23/03. Sabemos da importância
da manutenção do contato com o estudo do idioma, e acreditamos que o
estudo a distância é a melhor opção neste momento.
Aguardem novos contatos, pois durante essa semana será enviado
tutorias de como acessar a plataforma e roteiros de estudo.
Provavelmente, no mês de julho teremos a necessidade de reposição de
aulas, a fim de cumprirmos com o calendário escolar, mas acreditamos que se
os alunos continuarem os estudos em casa, conseguiremos minimizar as
perdas.
Estamos monitorando as informações oficias do Ministério da Saúde e,
quaisquer atualizações serão divulgadas por meio dos canais oficiais, redes
sociais e whatsapp, para isso é importante que o contato da PróLínguas 12
988957391 esteja salvo em seu aparelho celular.
Esse é um momento impar, e na medida do possível, estamos todos
buscando soluções para passarmos por ele.
Contamos com você, conte com agente!
14/03/2020 - COMUNICADO DE PREVENÇÃO
A PróLínguas, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a fim de
prevenir a transmissão do Novo Coronavírus encaminha a todos os alunos o
GUIA DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS:

O novo coronavírus (COVID-19) é um agente relacionado a infecções
respiratórias, que podem apresentar-se com um quadro semelhante às demais
síndromes gripais. Sua transmissão, com base no conhecimento científico
adquirido até o presente momento, ocorre através da entrada no trato
respiratório, pelo contato com gotículas de secreções (muco nasal, por
exemplo). Isso pode acontecer por meio do contato direto com as secreções da
pessoa infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato com
superfícies contaminadas, levando-se as partículas ao nariz ou à boca através
das mãos.
Para prevenir a transmissão, recomenda-se que os membros das redes
de ensino adotem algumas medidas comportamentais. Essas recomendações
são fundamentais, tendo em vista que as escolas são ambientes fechados,
com grande número de pessoas e com realização frequente de atividades
coletivas.
- Em caso de febre, tosse e falta de ar, dores musculares e de cabeça, irritação
na garganta e desconforto no peito, deve-se procurar atendimento médico e
ficarem afastados das aulas seguindo as indicações médicas.
- Professores, funcionários e estudantes devem intensificar a higienização das
mãos, manterem arejados os ambientes escolares e utilizarem adequadamente
os bebedouros..
- Intensificar a limpeza do prédio escolar, principalmente de maçanetas,
corrimãos, torneiras, bebedouros e computadores.
- Além dos dispenser de álcool gel existentes nos três andares da escola foi
colocado um frasco em cada sala de aula;
- Foi fixado material informativo sobre a prevenção do vírus, em locais de
grande circulação de estudantes, funcionários e familiares.
- Toda equipe de funcionários foi orientada através de GUIA DE PREVENÇÃO
SOBRE O CORONAVÍRUS fornecido pela Secretaria da Saúde do Estado de
São Paulo.
Sabemos que a prevenção é sempre a melhor opção!

