Informativo Nº 01/2021 – Ações da Comissão ARAP durante o 1º Quadrimestre
Queridas Famílias
A Comissão de Apoio ao Retorno das Aulas Presenciais (ARAP) vem se reunindo desde o
dia 02 de fevereiro, todas as segundas-feiras, e nestes quatro meses de trabalho
realizamos as seguintes ações:
- Atualização do protocolo para atender as novas normativas da SESA (Secretaria
Estadual de Saúde) e SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de 2021;
- Acompanhamento semanal da curva epidemiológica através das informações da SESA
e SMS;
- Reuniões com Colegiado e Equipe Administrativa da Escola;
- Criação e envio de recados, com maior frequência para a comunidade escolar,
contendo dicas e lembretes sobre cuidados com a saúde, cuidados coletivos e
orientações sobre o nosso protocolo;
- Criamos um procedimento para Monitoramento de Casos Suspeitos ou Confirmados
de Covid-19, como também de contato com estes casos;
- Realizamos diariamente este monitoramento de forma individual e sigilosa.

Cada uma das integrantes da Comissão fica responsável pelo acompanhamento de um
caso, do início (assim que informado à escola) ao fim (quando do retorno à escola); faz
as devidas orientações e recomendações e organiza os dados na planilha de
monitoramento. Todas as situações são amplamente analisadas e debatidas pela
Comissão que, nestes meses iniciais, tem trabalhado todos os dias em formato de
plantão, incluindo o período da noite e os finais de semana.
Assim, entendemos que nosso maior foco de atuação será o monitoramento e a partir
de agora a Comissão ARAP passará a se chamar AMORAP (Comissão de Apoio e
Monitoramento do Retorno às Aulas Presenciais), afinal assumimos mais essa missão
na Grão Saber.
Importante lembrar que, neste momento da pandemia, qualquer pessoa que apresente
um ou mais sintomas do Checklist Diário de Saúde é considerado caso suspeito. O
principal objetivo do monitoramento é o isolamento precoce para reduzir o risco de
transmissão dentro da escola.
O monitoramento, assim como as orientações e decisões da escola são pautadas no
nosso Protocolo de Biossegurança e Contingência do Covid-19 e toda decisão é
realizada em conjunto com o Núcleo Gestor da Escola. O nosso protocolo segue as
normativas da SESA e SMS e dentre estas normativas, está a comunicação da escola
para o Distrito Sanitário dos casos que estão sendo monitorados.

Desde o mês de fevereiro até a presente data, a Comissão monitorou 36 casos em nossa
comunidade escolar, sendo: 6 de afastamento por contato; 29 casos suspeitos e 1 caso
positivo durante o período de lockdown da escola.
Pela primeira vez na escola, tivemos a suspensão das aulas de uma turma devido ao
aparecimento de 4 casos suspeitos simultâneos e entendemos que a situação requeria
uma ação preventiva e cuidadosa para averiguação. Dessa forma, vimos a importância
da realização do Checklist Diário de Saúde como fator preventivo. Todos realizaram
avaliação médica e exames, conforme nossa recomendação, e agradecemos a pronta
disponibilidade, agilidade e parceria das famílias nesta ação.
Relembramos a importância de diariamente realizarmos o checklist de sintomas e caso
haja um ou mais em um dos membros do núcleo familiar, que a criança não venha para
a escola e a professora regente seja avisada prontamente. A professora é a ponte com a
Comissão.
Atualmente, as integrantes da AMORAP são:
Juliana Bach – coordenadora administrativa, responsável pelas análises das
necessidades globais da escola (infraestrutura e adequações) e representante do
Núcleo Gestor dentro da Comissão.
Flávia Dufour – professora e advogada, representante do Colegiado e responsável pelas
análises e orientações jurídicas.
Simone Leyser Cordeiro – professora, representante do Colegiado da escola e
responsável pela área pedagógica dentro da Comissão.
Elisa Brandenburg – médica e mãe do 3º ano, responsável pelas análises e orientações
da área médica e de saúde.
As escolas são espaços essenciais de promoção de saúde integral. Neste momento é
necessário apoio e engajamento de todos nessas ações de prevenção, para mantermos
o ambiente escolar seguro para a convivência. Estar com escolas abertas na pandemia é
um grande desafio e responsabilidade para todos nós, como também uma grande
oportunidade de aprendizado de vida, em que o propósito maior é prepararmos nossas
crianças para agir no mundo com consciência, coragem, amor e coerência.
Agradecemos a compreensão e colaboração de toda a comunidade Grão Saber!
Atenciosamente,
Comissão AMORAP
Escola Grão Saber

