
 

Canoas, junho de 2021 

Prezados Alunos, Pais e Familiares. 

 

Estamos nos aproximando do período do inverno, e com ele inúmeras doenças 

respiratórias. Como todos sabemos, os sintomas de gripes e resfriados são muito semelhantes 

aos apresentados pelas pessoas contaminadas pelo COVID-19.  

Toda a equipe de colaboradores do Colégio Concórdia está muito feliz com o retorno de 

nossos alunos nas atividades presenciais. Sabemos o quanto a presença é importante no 

processo de ensino-aprendizagem de nossos alunos. 

Todos os cuidados propostos pelos protocolos estão constantemente sendo observados 

e aplicados para garantir o ambiente mais seguro possível para todos os que optaram pela 

presencialidade. A liberação da vacinação por parte dos colabores das instituições de ensino 

também é motivo de muita alegria de todos nós. 

Apesar de todo esse cenário, precisamos continuar observando todos os protocolos e 

tomando todos os cuidados para que mantenhamos um ambiente seguro. Portanto, solicitamos 

a todos que mantenham e redobrem todo o cuidado necessário para a manutenção desse 

ambiente saudável, sem infecções. É necessário mantermos o distanciamento, a utilização de 

máscaras, a correta desinfecção das mãos e dos ambientes de uso comum. E para que esse 

cuidado seja efetivo, contamos com a colaboração de nossos alunos e suas famílias. 

Pedimos especial atenção para o caso do surgimento de qualquer sintoma gripal. Ao 

surgir qualquer sintoma, seja com o aluno ou familiar, pedimos que mantenham o aluno em 

isolamento em casa até a certeza de que o mesmo não esteja infectado com a COVID. 

Precisamos ter essa colaboração e compreensão por parte de todos os envolvidos, e de forma 

especial das famílias. Sabemos da importância da presencialidade, mas sabemos também que 

precisamos manter o ambiente seguro e apropriado para que não corramos o risco de suspensão 

do atendimento presencial devido a infecções.  

Cabe ainda ressaltar a necessidade de que todas as famílias tenham uma atenção maior 

com relação aos horários de entrada e de saída dos alunos. É muito importante que os horários 

escalonados sejam cumpridos, sob pena de termos um acúmulo considerável principalmente 

nos momentos de saída dos alunos. 

Fica ainda o nosso agradecimento e a nossa gratidão à todas as famílias, alunos, 

colaboradores e a comunidade Concordiana por todo o cuidado até o momento. Contamos com 

a continuidade nesse cuidado e com a certeza de que juntos venceremos mais essa etapa. 

Atenciosamente, 

 

Equipe Diretiva do Colégio Luterano Concórdia. 


