
 

 

Ofício Nº 0131/2022/rh                                                    

Pouso Alegre, 17/02/2021. 

 A Vossa Senhoria, a Senhora  

 
Dulcinéia Maria da Costa 
Diretora Presidente do SIPROMAG 
Pouso Alegre/MG 
 

 

Referência: Em resposta ao ofício Nº 37/2022                                                    

 

Senhora Diretora,  

 

Em atenção ao Ofício Nº 037/2022, sobre algumas situações e indagações 

referentes ao protocolo e procedimentos nas escolas municipais, vimos através 

deste agradecer as informações enviadas por Vossa Senhoria e esclarecer alguns 

questionamentos acerca das medidas adotadas nos casos de sintomas e/ou teste 

positivo de funcionários e alunos. 

 

No que tange, ao questionamento sobre alunos frequentando as escolas com 

sintomas gripais (espirro, coriza, tosse, reclamando de dor de garganta), informamos 

que todos os Gestores receberam orientações sobre as providências a serem 

tomadas nesses casos, através da reunião virtual realizada entre diretores, 

representantes da Secretaria de Educação e representante da Vigilância 

Epidemiológica, no dia 05/02/2022. Foram enviados aos gestores cópia do Protocolo 

Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais – 7ª versão -  e o resumo 

do referido protocolo sanitário elaborado pela Secretaria de Educação e aprovado 

pela Vigilância Epidemiológica para serem rigorosamente seguidos,. Na data de hoje 

foi enviado aos gestores um  comunicado, via whatsapp, com determinações 

referentes aos cuidados a serem seguidos no interior das escolas. 

 

Resta salientar que esta secretaria ratifica diuturnamente junto aos gestores 

escolares a necessidade imperiosa de seguirem o protocolo sanitário, além de 

disponibilizar canais exclusivos de comunicação para atendimento específico do 

Covid-19, tais como e-mails, telefone e uma servidora específica para auxiliar as 



 

 

escolas em suas dúvidas quanto ao cumprimento do mencionado Protocolo, em 

parceria com a vigilância epidemiológica. (questionamento número 1). 

 

Em relação ao caso específico do CEIM Anna Vianna de Andrade, 

informamos que  não há nenhum caso onde 30% de alunos de uma mesma turma 

foram testados positivos, não havendo assim, necessidade de suspensão de aula de 

turma específica. 

 

Na oportunidade informamos que, até o presente momento, não houve 

suspensão de aula em nenhuma turma de nenhuma escola ou CEIM pelo motivo de 

mais de 30% de alunos de uma mesma turma terem testado positivo, conforme 

orienta o protocolo. (questionamento 2) 

 

No que se refere à agua da piscina existente no segundo endereço do CEIM 

Hermelinda Toledo, informamos que, já está sendo tratados com cloro a cada três 

dias, segundo nos informou o Gerente do departamento de Manutenção Escolar, e, 

somente o fundo da piscina apresenta resíduos, os quais serão sugados assim que 

as chuvas amainarem. Também por se encontrar cercada com alambrado, a piscina 

não oferece nenhum risco à saúde e segurança das crianças. 

 

            Sem mais para momento, esperamos que nossos apontamentos, sejam 

suficientes para esclarecer as dúvidas e nos colocamos a disposição para mais 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Leila de Fátima Fonseca da Costa 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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