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                                            Comunicado – Novo Coronavírus – COVID -19 

 

São Paulo, 13 de março de 2020. 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

As Equipes Gestoras de nossas escolas da Associação Educacional Irmãs 

Salesianas de São Paulo estão acompanhando as notícias sobre o Coronavírus e 

orientando os educadores, colaboradores, estudantes e suas famílias sobre as devidas 

ações preventivas, adotando algumas medidas como: cartazes educativos, orientações em 

sala de aula, limpeza diária dos ambientes, disponibilização de gel antisséptico em locais 

estratégicos, dentre outras. 

A orientação da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) é da não suspensão 

das aulas, pois os riscos de contágio seriam maiores. Assim, não se justifica nenhuma 

modificação em relação ao cumprimento do calendário letivo, haja visto que no Brasil ainda 

são poucos os casos confirmados deste novo vírus. Salientamos ainda, que devemos 

também ter cautela na análise e disseminação de notícias duvidosas sobre o vírus, de 

informações sem fontes fidedignas, mensagens estas que têm apenas o intuito de gerar 

pânico na população. 

Orientamos que consultem o site do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br/saude-
de-a-z/coronavirus) e o site do Governo do Estado de São Paulo 
(http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/) para conhecerem melhor todas as informações 
necessárias à prevenção do contágio. 

As aulas em nossos colégios continuam sendo realizadas normalmente, seguindo 
estritamente a recomendação das autoridades de Saúde e Secretaria de Educação, 
direcionado às Escolas de Ensino Básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) para o nosso Estado ou Região. Qualquer mudança nessa condição, assim como 
novas informações, serão imediatamente divulgadas. 

Convidamos a todos para nos unirmos em oração, pedindo para as Luzes   do 
Divino Espírito Santo iluminem os profissionais que buscam as soluções para o combate 
ao Coronavírus.  É um momento, também, de centrar a nossa vida no essencial e 
lembrarmos que somos todos irmãos.  

 

Cordialmente, 

Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano 
Diretora Presidente  
Associação Educacional Irmãs Salesianas de São Paulo 
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