CIRCULAR Nº 002/2017 – EF/EM/3ª SÉRIE E PRÉ-VESTIBULAR
ASSUNTO: CAXUMBA

Vila Velha, 28 de março de 2017

Senhores Pais/Responsáveis,

Na última sexta-feira (dia 24/03), por meio de contato telefônico com as famílias dos alunos faltosos,
chegou ao nosso conhecimento que quatro alunos do 9° ano A de Jardim da Penha haviam
contraído Caxumba.
No mesmo dia, por meio de circular impressa e via e-mail, a escola fez contato com todas as
famílias dos alunos dessa turma, a fim de alertar para o problema e solicitar que alunos infectados ou com
suspeita evitassem comparecer às aulas.
Ontem, segunda-feira (dia 27/03), tivemos um grande número de alunos faltosos nessa mesma
turma. Imediatamente fizemos contato com as famílias desses alunos para saber o motivo da ausência e,
por meio desse contato, ficamos sabendo que o total de alunos infectados já chega a nove.
Diante dessa situação, desde ontem, já estamos tomando todas as medidas possíveis para
minimizar o risco dessa infecção se alastrar. A turma do 9º ano A já foi transferida de sala. Os alunos estão
numa nova sala, onde estamos trabalhando com janelas abertas para evitar o uso do ar condicionado. A
sala onde estudava o 9º ano A já foi fechada e ficará sem uso até que o problema esteja resolvido.
Ontem também detectamos, infelizmente, mais um caso de caxumba, na turma do 6º ano A.
Diante do exposto, vale esclarecer que, desde sexta-feira (dia 24/03), quando tivemos
conhecimento dos primeiros casos, a escola está tomando todas as providências cabíveis para esse tipo de
situação. Reiteramos que a instituição está muito atenta ao problema, inclusive monitorando os
alunos diariamente.
Em momentos como esse, a parceria escola e família é fundamental. Pedimos a conscientização
das famílias para que não tragam seu(s) filhos(as) para a escola, caso os mesmos estejam infectados ou
com suspeita, a fim de evitarmos que isso se transforme num surto.
A saber:
“A caxumba é causada por um vírus transmitido por contato direto com gotículas de saliva de
pessoas infectadas. O vírus tem um período de incubação de duas a três semanas. Seus primeiros
sintomas são febre, calafrios, dores de cabeça, musculares e ao mastigar ou engolir, além de fraqueza.”

Agradecemos desde já a parceria, reforçando que todas as medidas tomadas visam ao bemestar coletivo.
Atenciosamente,
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