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COMUNICADO

Poá, 16 de Março de 2020.

NOTA OFICIAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Em virtude da atual situação de emergência, seguindo as recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Centro de Contingência do Coronavírus no
Estado de São Paulo para conter a pandemia de Coronavírus, esclarecemos que a
Secretaria Municipal de Educação adotou as seguintes medidas para evitar a
disseminação do vírus nas escolas:

 De 17 a 20 de Março, haverá dispensa gradual aos alunos, cujas faltas serão
abonadas. Dessa forma, as famílias que conseguirem se organizar, não são obrigadas
a levar as crianças e jovens para as escolas. O fornecimento de alimentação e
transporte escolar ocorrerá regularmente nesta semana.

 A partir do dia 23 de Março, todas as aulas estarão suspensas, por tempo
indeterminado, até novas determinações.

 O calendário escolar será readequado após o período de suspensão de aulas, para que
não haja nenhum prejuízo pedagógico às crianças.

 Pedimos às famílias que mantenham contato telefônico e de e-mail atualizados nas
unidades escolares, a fim de facilitar a comunicação.

 Os idosos fazem parte do grupo mais suscetível ao desenvolvimento de quadros
respiratórios graves e resultados fatais para o novo Coronavírus (COVID-19), por esse
motivo, aconselhamos às famílias para se organizar a fim de que seus filhos fiquem em
casa ou na residência de amigos ou parentes em segurança, resguardando os idosos
da família.

É muito importante que toda a comunidade escolar e a população tomem
consciência deste momento, pois trata-se de uma pandemia. As medidas tomadas pela
Secretaria Municipal de Educação são de precaução para evitar a disseminação do vírus.
A atitude e bons exemplos dos adultos em muito contribuirá para evitar esta
doença, cuidem de seus idosos, de suas crianças e de vocês mesmos.

Acompanhem as notícias e informações pela imprensa e pelo endereço eletrônico
da Prefeitura Hidromineral de Poá e da Secretaria Municipal de Educação.
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