
    

 

 
 
São Paulo, 3 de abril de 2019. 

 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

Nós, do Colégio Maria Imaculada, estamos com a atenção redobrada em relação 

ao controle de pragas e higienização do nosso ambiente. No entanto, precisamos 

da ajuda dos senhores para que, ao perceber algum sintoma mencionado abaixo 

ou qualquer outro que seja transmissivo, procure o pediatra de sua confiança e não 

traga a criança para atividades escolares, evitando, assim, o possível contágio.  

 

Em nosso Colégio algumas crianças já apresentaram:  

 

- Sintomas de mononucleose infecciosa ou doença do beijo: febre alta, dor e 

inflamação da garganta, placas esbranquiçadas na garganta e ínguas no pescoço.  

 

- Sintomas de gripe comum que são semelhantes aos sintomas da Influenza: febre 

alta, tosse, dor de cabeça e no corpo, garganta inflamada, falta de ar, cansaço, 

diarreia e vômito. 

 

-Sintomas de rotavírus: diarreia, vômitos e febre, além de problemas respiratórios, 

como coriza e tosse. 

 

O Colégio, ao perceber qualquer sintoma, fará contato imediato com os familiares 

para que retirem o (a) seu (sua) filho(a) da escola e ofereçam a ele (a) o tratamento 

adequado.  

 

 

Agradecemos a atenção e colaboração. 

 

 

Luciana Albuquerque   Thaionara Servilha 

Diretora Pedagógica   Coordenadora do Segmento 1 
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