
 
 

 
 
 
 

Foz do Iguaçu, 12 de março de 2021. 
Ofício Circular nº 03/2021 

 

 
 

“A educação é algo que permanece 
 em nós, mesmo quando já esquecemos 

 de tudo que nos foi ensinado.” 
 
 
 

Senhores Pais: 
 
 

 Na próxima 2ª feira (15-03) retornaremos com as aulas presenciais do Infantil 

IV e V da Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, de acordo com 

o Decreto Municipal nº 29.036 de 11 de março/2021, respeitando o limite de 30% da 

capacidade do Colégio. 

 A partir do dia 29 do corrente, as aulas dos demais alunos, poderão ser 

retomadas, sempre respeitando todas as medidas sanitárias em vigor. Após a 

higienização com álcool, de todas as carteiras, cadeiras, banheiros e outros, é feita 

mais uma higienização no ambiente com um vaporizador. 

 Aos pais que optarem em trazer seus filhos às aulas presenciais, pedimos a 

gentileza de evitar adentrar no colégio, para maior segurança de nossos alunos e 

colaboradores. 

As aulas remotas, continuarão a ser transmitidas ao vivo, pelos próprios 

professores, simultaneamente com os colegas da turma. 

Agradecendo a atenção, rogamos a Deus saúde e proteção a todos. 

 
 

 

 

 
Prof. Dr. Fábio Hauagge do Prado 

Diretor Geral 
45 – 9 9975-3200  



 

 

 
 
 
 
 

                                        Foz do Iguaçu, 27 de fevereiro de 2021. 
                   Ofício Circular nº 02/2021 

 
 
 

“Atrás das nuvens negras 
ainda brilha o Sol.” 

 

 
Senhores Pais ou Responsáveis: 
 

 

 Na manhã de ontem (26/02), o governo do Paraná anunciou uma série de 

medidas restritivas no estado, o que inclui a suspensão das aulas presenciais nas 

escolas privadas a partir da meia-noite de hoje até às 5h do dia 08/03. No final do 

mesmo dia, nosso Prefeito Municipal determinou o cumprimento das medidas 

restritivas então estabelecidas. 

 Destacamos que seguiremos a nova regulamentação e adotaremos, a partir 

de segunda-feira (01/03), o modelo 100% das aulas remotas, ao vivo. 

Pedimos que fiquem atentos aos comunicados em nosso site. Se Deus quiser, 

retornaremos com as aulas presenciais no próximo dia 08/03. 

Desejando a todos, especialmente saúde neste momento tão conturbado, 

colocamo-nos à disposição. 

 

    Cordialmente 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Fábio Hauagge do Prado 

Diretor Geral 
45 – 9 9975-3200  



 
 

 
 
 
 
 

                                                   Foz do Iguaçu, 09 de fevereiro de 2021. 
                   Ofício Circular nº 01/2021 

 
 

“A fé remove montanhas” 
 

 
Senhores Pais ou Responsáveis: 

 

 

 Nestes primeiros dias do retorno às aulas presenciais/opcionais, destacamos 

a satisfação e alegria de nossos alunos pela volta ao colégio. Isto aumenta nosso 

compromisso, nossa responsabilidade com relação ao protocolo de segurança ao 

COVID-19. Não estamos medindo esforços para proporcionar esta segurança 

sanitária aos alunos, professores e demais funcionários. 

Vivemos momentos difíceis e desafiadores, de muitas dúvidas, porém 

seguimos em frente com nossa missão de educar! Escola e Família, mais do que 

nunca, devem estar unidas diante deste desafio. Estamos vivendo uma nova escola, 

onde a educação nunca parou. 

Se Deus quiser, aos poucos estaremos voltando à normalidade de nossos 

dias! Até então, teremos que “sempre” tomar os cuidados necessários à proteção de 

nossa saúde e das outras pessoas. 

Em anexo, alguns procedimentos que devemos tomar/seguir, “diariamente”. 

Com relação à “semana do carnaval”, vimos informar-lhes que as aulas 

ocorrerão normalmente de segunda a sexta-feira. 

Desejamos a todos um excelente ano letivo, e colocamo-nos à disposição 

sempre que necessário. 

    Cordialmente 

 

 

 

 
Prof. Dr. Fábio Hauagge do Prado 

Diretor Geral 
45 – 9 9975-3200  



 
 

 
 

ALGUNS DOS INÚMEROS CUIDADOS A SEREM  
TOMADOS POR OCASIÃO DA COVID-19: 

 
 

COLÉGIO: 

 

1. Manter as medidas estabelecidas pelo protocolo sanitário tais como: 

disponibilizar tapetes sanitizantes, álcool em gel, dispenser, tótens, termômetros, 

distanciamento, sanitização da instituição, placas e cartazes instrutivos... 

2. Conscientizar diariamente alunos e funcionários sobre os cuidados necessários. 

3. Alterar os horários de intervalo, evitando um fluxo maior nos corredores e pátios. 

4. Observar algum sintoma do(a) aluno(a) com relação à sua saúde. 

5. Ampliar ações e tecnologias de ensino, atingindo a todos os alunos. 

 

ALUNO(A): 

 

1. Manter a máscara no rosto, devidamente colocada. 

2. Manter o distanciamento em todos os ambientes. 

3. Lavar sempre as mãos, sem colocá-las no rosto. 

4. Não compartilhar objetos pessoais. 

5. Ter atitudes, cuidados e responsabilidades, dentro e fora do Colégio. 

 

FAMÍLIA: 

 

1. Monitorar a mobilidade de seus filhos até o colégio. 

2. Mandar duas máscaras reservas para as devidas trocas. 

3. Monitorar o estado de saúde de seus filhos e não mandá-los ao colégio, a menor 

suspeita. 

4. Dar o exemplo nas atitudes e práticas de proteção. 

 

 
 
 

 


