
 

Circular nº 2/2022 
 

Brasília, 04 de fevereiro de 2022. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis,  
 

Iniciamos as aulas nesta semana, com muita alegria pelo retorno de nossa comunidade 
à escola, de forma presencial para todos, conforme legislação vigente. Temos a certeza de que 
2022 será um ano de saúde, sucesso e muito aprendizado para alunos, famílias e toda a 
equipe CIMAN. 
 

Conforme informado em circular anterior, estamos em nova fase da crise sanitária, em 
que a transmissão da covid-19 mostra-se acelerada. Assim, contamos com a responsabilidade 
de todos, em relação à saúde individual e coletiva, na manutenção dos cuidados dentro e fora 
da escola, na atenção a sintomas da doença e na aferição de casos em que haja a 
necessidade de afastamento do ambiente escolar, conforme esclarecimentos constantes deste 
documento.  
 

É muito importante que as famílias fiquem atentas às orientações que seguem, 
explicativas dos documentos de referência do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de 
Saúde do Distrito Federal, sobre os cuidados necessários na prevenção à covid-19. 
 

SINTOMAS 
 

É preciso atenção da família quando há pelo menos dois dos seguintes sinais e 
sintomas: febre (mesmo que referida – ou relatada pelo paciente), calafrios, dor de garganta, 
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças, além 
dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico 
específico. Na suspeita da covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais 
(diarreia) podem estar presentes. 
 

AFASTAMENTO DE ESTUDANTES 
 

Esclarecemos sobre os casos em que o estudante não pode comparecer à escola, 
devendo ser a instituição notificada da situação por meio de comunicação dos responsáveis 
com a coordenação da etapa de ensino. 
 

Estudante com covid-19 
 

O estudante com covid-19 deve ser afastado da escola por até 10 dias, a contar do 
início dos sintomas ou do resultado positivo do exame laboratorial. O retorno pode ser mais 
rápido se a família escolher uma das seguintes opções: 
 

 fazer o RT-PCR no 5º dia contado a partir dos sintomas ou do primeiro teste 
positivo, sendo o novo resultado negativo, com volta às aulas no 7º dia; 

 fazer dois exames TR-Ag – teste rápido, no 5º e no 7º dias contados a partir dos 
sintomas ou do primeiro teste positivo, sendo os novos resultados negativos, com 
retorno imediato à escola. 

 

Nessas situações, a volta às aulas presenciais está condicionada à não apresentação 
de sintomas respiratórios ou febre por 24 horas, sem uso de antitérmico. 
 

Estudante que teve contato com pessoa com covid-19 
 

O estudante que teve contato próximo com pessoa infectada deve ser imediatamente 
afastado das atividades por 14 dias a contar da data do último contato com o caso confirmado. 
O retorno pode ser mais rápido se a família escolher uma das seguintes opções: 
 

 fazer o RT-PCR no 5º dia contado a partir do último contato com o caso 
confirmado, sendo o novo resultado negativo, com volta às aulas no 7º dia; 



 

 fazer dois exames TR-Ag – teste rápido, no 5º e no 7º dias contados a partir do 
último contato com o caso confirmado, sendo os novos resultados negativos, com 
retorno imediato à escola. 

 

Nessas situações, a volta às aulas presenciais está condicionada à não apresentação 
de sintomas respiratórios ou febre por 24 horas, sem uso de antitérmico. 
 

São considerados contatos próximos os seguintes casos: 
 

 estudante que teve contato domiciliar quando residente na mesma casa/ambiente 
de um caso confirmado;  

 estudante que esteve a menos de 1 metro de distância, por um período mínimo de 
15 minutos, com um caso confirmado, ambos sem máscara facial ou utilizando-a de 
forma incorreta;  

 estudante que não pode garantir que tenha havido uso correto das máscaras em 
contato com caso confirmado;  

 estudante que teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com 
um caso confirmado. 

 

PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE 
 

Segundo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal, o período de transmissibilidade define-se entre 48 horas antes e 10 dias após a 
data de início dos sinais ou sintomas, ou, ainda, do teste positivo da pessoa contaminada. 
Assim, caso o estudante tenha contato próximo com pessoa contaminada durante todo o 
período da doença, a quarentena desse aluno se inicia ao final do período de transmissibilidade 
da pessoa infectada. 
 

Por isso, pedimos que as famílias, assim que saibam de um caso confirmado, 
distanciem imediatamente o estudante da pessoa contaminada, a fim de diminuir a chance de 
contágio dele e, consequentemente, o tempo de afastamento desse estudante das aulas 
presenciais. 
 

ALTA MÉDICA E NOTIFICAÇÕES 
 

Lembramos que, em todos os casos, a escola respeita a apresentação, pela família, de 
documento médico específico sobre o tempo de afastamento do estudante e/ou sobre a 
liberação do estudante para retorno às atividades presenciais (alta médica). 
 

Seguindo normativas estabelecidas, todos os casos de covid-19 no ambiente escolar 
estão sendo notificados, pela instituição, à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 
 

ATENDIMENTO EM AULAS ON-LINE 
 

Com base em Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação, os 
estudantes impedidos de comparecer à escola em decorrência dos diversos casos listados 
abaixo – e apenas nesses casos – receberão, a partir da próxima segunda-feira (7/2/2022), 
atendimento educacional em aulas on-line, que poderão ser acompanhadas por meio de link a 
ser enviado pelo e-mail institucional do aluno. Essas aulas serão transmitidas de forma 
síncrona às aulas presenciais.  
 

Ficam impedidos de comparecer à escola, sendo atendidos em aulas on-line: 
 

 estudantes acometidos pela covid-19; 

 estudantes que tiveram contato próximo com pessoas contaminadas; 

 estudantes internados por tempo prolongado para tratamento de saúde ou em 
outros tipos de tratamento impeditivos da presença na escola. 

 

Todas as situações acima descritas devem ser atestadas em laudo médico e 
informadas à coordenação da etapa para análise procedimental.  



 

Assim sendo, pedimos especial atenção das famílias aos itens que seguem relativos à 
oferta de aulas on-line. 
 

 As aulas on-line ocorrerão segundo o horário escolar vigente, não sendo gravadas. 

 Todos os alunos em atendimento on-line deverão assistir às aulas trajando 
uniforme e com a câmera do dispositivo eletrônico aberta. 

 É necessário que o aluno mantenha, no ambiente on-line, a mesma postura de 
estudante que tem na sala de aula presencialmente. 

 É importante que o ambiente em que o estudante assista às aulas on-line seja 
preservado de sons externos, da passagem de terceiros e de interrupções, pois o 
aluno precisa manter a atenção total nas aulas, além de a câmera estar aberta 
apresentando a imagem do ambiente. 

 

Na Educação Infantil, as aulas on-line ocorrerão por meio de atividades postadas nas 
salas de aula virtuais para o acesso das famílias. 
 

SURTO DE COVID-19 
 

Segundo a Nota Técnica 6/2022, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), 
órgão da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SVS), parte da Secretaria de Estado de Saúde 
do Governo do Distrito Federal, datada de 26 de janeiro de 2022, é considerada surto de covid-
19 a “ocorrência de três ou mais casos confirmados de covid-19, no mesmo ambiente (...), com 
vínculo epidemiológico, em um intervalo igual ou menor a 14 dias”.  
 

Assim, informamos que, se houver três casos confirmados de covid-19 na mesma sala, 
as aulas presenciais dessa turma serão suspensas, sendo os estudantes atendidos por meio de 
aulas on-line conforme descrito acima. Nesses casos, quando da suspensão, todas as famílias 
da turma serão comunicadas da situação pela escola. 
 

Ratificamos que a comunicação rápida e clara das famílias com a escola nos diversos 
casos citados neste documento é importante para a manutenção da saúde de todos. Assim 
sendo, contamos com a colaboração da comunidade escolar para o sucesso do ano letivo em 
curso. 
 

Lembramos que, embora o Colégio CIMAN continue plenamente preparado para 
oferecer o ensino híbrido a todas as famílias, neste momento, não há legislação que 
regulamente essa oferta para a Educação Básica – ao contrário do que ocorreu nos dois anos 
anteriores. 
 

Desde já, agradecemos, colocando-nos à disposição para outras informações. 
 

 
Com amizade, 

 

 
 

 
 

Mark Mello 
Diretor 

 
 

 
 

"O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas pelas dificuldades que 
superou no caminho." 

Abraham Lincoln 
 


