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Prezados Pais e Responsáveis,   
  

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO TERMO 3 – ATUALIZAÇÃO SOBRE O COVID-19  

  

Espero que esteja tudo bem com você e sua família.   

  

O Department of Education de NSW atualizou, na segunda-feira 17 de agosto de 2020, suas diretrizes sobre 

o COVIDE-19 para as escolas. Por favor, leia as informações abaixo.  

  

Frequência escolar    

Todos os alunos devem aprender na escola a menos que estejam doentes ou tenham um certificado médico 

para justificar sua ausência.  

  

Se o aluno estiver indisposto  

De acordo com as diretrizes da NSW Health recordamos não mandar seu filho para a escola caso o mesmo 

não se encontre bem, ainda que seja um leve sintoma de gripe.  

  

O NSW Health informa que os sintomas de COVID-19 são:  

• Febre (≤37.5)   

• tosse  

• dor de garganta  

• falta de ar - dificuldade de respirar  

• perda do olfato ou paladar.  

  

Outros sintomas observados no COVID-19 são:  

• fatiga (cansaço frequente)  

• coriza  

• dor muscular  

• dor nas articulações  

• dor de cabeça  

• diarreia  

• náusea/vômito e   

• perda de apetite.   

  

O NSW Health recomenda que qualquer pessoa com os seguintes sintomas: problemas respiratórios, perda 

de olfato ou paladar ou febre inexplicável faça o teste de COVID-19.  

Se o seu filho se sentir indisposto na escola, entraremos em contato com você para vir buscá-lo.   

  

É importante que você leve seu filho ao médico. Este submeterá seu filho a um teste de COVID-19. Seu filho 

poderá voltar à escola quando estiver bem e se o resultado do teste para COVID-19 for negativo. Você 

deverá providenciar para a escola uma cópia com o resultado negativo de COVID-19 antes do seu filho voltar 

à escola.   

  

O cuidado na escola  

Na escola, seguiremos mantendo a prática de controle da infecção como distanciamento físico e as práticas 

de higiene pessoal para proteger a saúde de nossos alunos e funcionários. As boas práticas de higiene na 

Central Sydney Intensive English High School são:  

 

 



 

  

• lavar as mãos regularmente  

• usar, regularmente, desinfetante para mãos localizado nos corredores da escola  

• limpar os equipamentos  

• evitar compartilhar comida ou bebida  

• evitar compartilhar equipamentos   

• tossir ou espirrar no antebraço, ou usar lenço de papel e descartá-lo, imediatamente, após usá-lo  

• encher garrafas d’água no bebedouro em vez de beber diretamente do bebedouro.  

  

Medidas adicionais de segurança para as atividades do Termo 3   

  

Medidas adicionais de segurança para as atividades escolares foram colocadas em prática para minimizar 

o risco de transmissão do COVID-19 nas escolas para o restante do Termo 3:  

  

• Sempre que possível os alunos permanecerão no grupo a que pertencem (ex: turma, grupo ou estágio) 

durante todas as atividades de aprendizagem na escola a fim de limitar contatos próximos com alunos de 

outras turmas/grupos.   

• As atividades interescolares permanecerão dentro da comunidade ou área local. Isso se aplica a todos os 

esportes interescolares e atividades físicas, curriculares, artísticas e extracurriculares organizadas ou 

patrocinadas pela escola.   

• Somente os provedores de serviço essenciais às aulas poderão continuar fornecendo serviços e programas 

até segunda ordem.  

• Pais, responsáveis e visitantes não-essenciais não estão permitidos dentro da escola.   

• Não são permitidas atividades de canto em grupo (corais) e/ou outras atividades de canto, bem como o 

uso de instrumentos de sopro em ambientes de grupo.  

  

Transporte público  

NSW Transport recomenda aos estudantes e outros passageiros o uso de máscaras faciais quando viajar 

em trem, ônibus e barcas.  

  

Maiores informações  

  

O NSW Department of Education disponibiliza maiores informações sobre o COVID-19 para famílias através 

do website https://education.nsw.gov.au/covid-19.   

  

Informações atualizadas sobre o COVID-19 para a comunidade estão disponíveis diariamente na SBS. As 

informações são fornecidas em mais de 50 línguas. Veja: sbs.com.au/coronavirus.  

  

Agradeço o apoio e a compreensão que recebemos dos pais e cuidadores durante este período sem 

precedentes na educação.  

  

Estes são tempos desafiadores, especialmente para muitos de nossos alunos recém-chegados e suas 

famílias. Tenha certeza de que a saúde e o bem-estar de nossos alunos, seus familiars e funcionários bem 

como a continuação da aprendizagem e do ensino são nossas principais prioridades aqui na Central Sydney 

Intensive English High School.    

  

Caso você tenha qualquer dúvida sobre o COVID-19, favor telefonar para: 9595 9200 para obter maiores 

informações.  

  

Atenciosamente,  

  

  

   

Jennifer Pilon  
A Diretora  

 17 de agosto de 2020  
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