
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2021.

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - 2a DOSE

Estimados Responsáveis,

De acordo com o calendário de vacinação contra o COVID-19, a 2ª DOSE da
maioria de nossos colaboradores, acontecerá no dia 01 DE SETEMBRO, quarta-feira. Vale
ressaltar que estamos nos referindo a aproximadamente 75% de nosso quadro de
funcionários, abrangendo todas as áreas de serviços, inclusive as de apoio (portaria,
segurança, limpeza, administrativo e alimentação), além dos professores e coordenadores.

.
Considerando a importância deste momento tão esperado e baseado na experiência

vivida na época da 1ª DOSE, buscamos internamente diversas soluções para minimizar o
impacto percebido anteriormente. Contudo, pelas características de cada segmento e as
variáveis externas (deslocamento, permanência nas filas de vacinação e reações adversas),
concluímos que não será viável termos aulas neste dia. Da mesma forma, considerando as
reações apresentadas anteriormente, que ocasionaram o afastamento de colaboradores,
tendo estes que inclusive buscar ajuda médica e já constatando novas reações de alguns
que estão recebendo a 2ª DOSE, também não teremos aulas presenciais no dia seguinte
(02 DE SETEMBRO, quinta-feira).

Alteraremos a programação de nossas atividades buscando atender a demanda de
toda a comunidade escolar. Informamos que:

✔ no dia 01/09 (vacinação) suspenderemos nossas atividades presenciais e
disponibilizaremos postagens de atividades para todos os segmentos nas salas
de aulas virtuais;

✔ no dia 02/09 (respeitando 24 horas para a recuperação das possíveis reações
que são muito comuns) funcionaremos no sistema remoto da seguinte forma:

● Postagens para a Educação Infantil (Kinder 2, 3, 4 e 5);
● Aulas ao vivo para EFI (enviaremos os horários em outro

comunicado);
● Aulas ao vivo para EFII/EM.

Compreendemos que esta mudança afeta o planejamento familiar de nossos alunos
e responsáveis, desta forma estamos compartilhando com antecedência para que possam
se organizar da melhor forma.

Reforçamos que a segurança da Família Everest é primordial!
Agradecemos a compreensão e parceria de todos.

Atenciosamente,
Direção


