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Aos pais e responsáveis, 
 
❖ ÔMICRON 

Uma nova variante está circulando. Apesar de menos agressiva, ela é altamente contagiante. 

Estamos vivendo um momento de alta (provavelmente resultado das festas de fim de ano). Não 

podemos deixar de observar que a população vem relaxando com os cuidados após a vacinação.  

 

Ainda estamos com uma pandemia e todos os cuidados e protocolos devem ser mantidos e 

seguidos. As principais vias de transmissão são: 

• Saliva; 

• Espirro; 

• Tosse; 

• Catarro; 

• Contato pessoal próximo, principalmente sem o uso de máscaras. 

 

Nenhum sintoma pode ser ignorado neste momento: febre, coriza, dor de cabeça, tosse e dor de 

garganta. Para mantermos o ambiente saudável é preciso que todos os pais colaborem, mantendo 

as crianças com sintomas em casa. Existem outros vírus e doenças, porém todas devem ser 

tratadas e vistas com cuidado. 

 

Conseguimos passar por 2021 e tenho fé que 2022 será um ano mais leve, com mais sorrisos e 

sonhos. Vamos caminhando juntos! 

 

Escola é o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se 

conhece, se estima. O Diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é 

gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez 

melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão... 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços 

de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora é lógico... Numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer 

amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo! 

 

Beijo no coração. 
Ana Paula 


