
 

Common Protocol for Events Among Member Schools of the Association of 

American/International Schools in Brazil (AASB) 

March 9, 2020 

Dear Nations Community, 

Today, Twelve Directors of the International Schools associated with AASB (Association of American             

Schools in Brazil) held an online meeting to decide on a common protocol toward hosting events in                 

the face of recent facts related to the coronavirus in Brazil. 

School of the Nations is actively monitoring this developing situation and will continue to follow the                

guidance of the Sociedade Brasileira de Infectologia, state health officials and the Brazilian Ministry              

of Health. The safety and well-being of our students are our top priority. 

Following the most recent information, AASSB schools will not cancel nor postpone their scheduled              

activities and events.  

School of the Nations will move forward with the Mathcounts competition to be held on Thursday                

and Friday, March 12 and 13 and Nations Soccer Cup to be held on Friday, Saturday, and Sunday,                  

March 13 to 15. 

In the event a change in programming becomes necessary, School of the Nations will notify impacted                

participants as soon as possible. 

Avenues (São Paulo), who has a confirmed case of Coronavirus within their school community              

will not participate in either of these two events. 

School of the Nations will continue to take additional precautionary measures already mentioned in              

previous notifications, such as enhanced cleaning and sanitation procedures, and we will inform you              

as new information becomes available. 

The Brazilian Ministry of Health has recently launched a new app called “Coronavirus - SUS”               

(available for Apple and Android users). The app contains reliable information regarding prevention             

and care tips on the coronavirus outbreak.  

School of the Nations has also created a portal with the most up-to-date facts, information and                

resources on the subject, and all recent communications we have sent to the school community               

regarding the coronavirus and our preparation and protocols. We encourage you to use these              

resources on our website. 

As an educational community, we must remember to use the proper communication channels, as              

stated in the Student-Parent Manual (page 37), to ensure we do not discriminate against, offend, or                

1 

https://www.schoolofthenations.com.br/coronavirus
https://21353d92-6efa-47da-9faa-0fe2bc8b9213.filesusr.com/ugd/a1b7e5_3c3885a0ceff48efb26c8f98ecb89a74.pdf


 
cause undue harm to our students and families. Please be careful with information involving              

students. 

Sincerely, 

School Administration 

School of the Nations  
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Protocolo comum para eventos entre escolas-membros da Associação de Escolas Americanas / 

Internacionais no Brasil (AASB) 

  

Brasília, 9 de março, 2020. 

Prezada Comunidade EdN, 

Hoje, doze diretores de escolas internacionais associadas à Associação de Escolas Americanas no             

Brasil - AASB fizeram uma reunião on-line para chegar a um protocolo comum a respeito da                

realização de eventos diante de fatos recentes relacionados ao coronavírus no Brasil. 

A Escola das Nações está monitorando ativamente essa situação e continuará a seguir as orientações               

da Sociedade Brasileira de Infectologia, das autoridades estaduais de saúde e do Ministério da Saúde               

do Brasil. A segurança e o bem-estar de nossos alunos são nossa principal prioridade. 

Após informações mais recentes, as escolas da AASB não cancelaram nem adiaram atividades e              

eventos programados. 

A Escola das Nações sediará a competição do Mathcounts, como previsto, que será realizada na               

quinta e sexta-feiras, 12 e 13 de março, e a Copa das Nações de Futebol, a ser realizada sexta,                   

sábado e domingo, de 13 a 15 de março. 

Caso seja necessária mudança na programação, notificaremos aos participantes envolvidos o mais            

rápido possível. 

A escola Avenues (São Paulo), que apresentou um caso confirmado de coronavírus em sua              

comunidade escolar, não participará de nenhum dos dois eventos. 

Continuaremos tomando medidas de precaução adicionais já mencionadas em comunicados          

passados como, por exemplo, procedimentos aprimorados de limpeza e saneamento, e           

comunicaremos aos Senhores novas informações disponíveis. 

O Ministério da Saúde do Brasil lançou recentemente um novo aplicativo chamado “Coronavirus -              

SUS” (disponível para usuários de Apple e Android). Esse aplicativo contém informações confiáveis             

sobre dicas de prevenção e cuidados a respeito do coronavírus. 

A Escola das Nações criou um portal com informações, links e recursos atualizados sobre o assunto                

bem como comunicações recentes enviadas à comunidade escolar sobre o assunto, a preparação e              

os protocolos. Recomendamos que acessem esses recursos em nosso site. 

Como comunidade educacional, devemos lembrar de usar os canais de comunicação apropriados,            

conforme declarado no Manual do Aluno-Pai (página 36), para garantir que não discriminemos,             
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https://www.escoladasnacoes.com.br/coronavirus
https://21353d92-6efa-47da-9faa-0fe2bc8b9213.filesusr.com/ugd/a1b7e5_3c3885a0ceff48efb26c8f98ecb89a74.pdf
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ofendamos nem causemos danos indevidos a nossos alunos e seus familiares. Por favor, tenham              

cuidado com as informações que envolvem os estudantes. 

Sinceramente, 

Administração Escolar 

Escola das Nações 
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