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CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
 

A APP e o Colégio Medianeira informam que a vacinação anual contra a gripe (vírus 

influenza) ocorrerá nos seguintes dias e horários: 

• 08/04/2022 (sexta-feira): 7h30 às 19h 

• 09/04/2022 (sábado): 8h às 12h 

 

A vacinação estará disponível para toda a comunidade acadêmica e seus familiares, 

com acesso permitido ao espaço interno do colégio nos dias da campanha para fins de 

vacinação. É importante ressaltar que, devido à vacinação contra o Coronavírus, o Ministério da 

Saúde recomenda que seja respeitado um intervalo mínimo de 14 dias entre a vacinação do 

Coronavírus e a vacinação contra a gripe. 

O local de vacinação será a Sala de Educação Física II, dentro do Ginásio 1. Os estudantes 

da Educação Infantil obrigatoriamente deverão vir acompanhados de seus pais ou responsáveis ao 

local da vacinação. Já os demais estudantes poderão se vacinar durante o período de aula, desde 

que apresentem a autorização preenchida. A vacinação para esses alunos acontecerá da seguinte 

forma: 

Ensino Fundamental I: os estudantes serão acompanhados pelos auxiliares de ensino.  

Ensino Fundamental II e Ensino Médio: os estudantes serão encaminhados pela Equipe 

Pedagógica. 

Neste ano, será disponibilizada a vacina quadrivalente – influenza A/Victoria/2570/2019 

(H1N1); influenza A/Hong Kong/2617/2019 (H3N2); influenza B/Washington/02/2019 (linhagem 

B/Victoria) e influenza B/Phuket/3073/2013 (linhagem B/Yamagata). 

As famílias que contribuírem em 2022 com a semestralidade da APP terão um desconto de 

10% em cada dose da vacina. Para se associar consulte as informações no rodapé deste 

comunicado ou ainda pelo link www.appmedianeira.org.br/seja-socio. 

Os valores para a campanha de vacinação, por dose, estão apresentados abaixo. Importante 

ressaltar que serão aceitos pagamento em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito ou PIX.  

• Não-sócios APP: R$ 95,00  

• Associados APP: R$ 85,00 

Atenção! Não serão emitidas notas fiscais individuais. A APP adquire grande quantidade de 

doses a fim de reduzir o custo das vacinas. Porém, pela sua natureza fiscal/jurídica a APP só pode 

fornecer um recibo simples. O maior benefício da campanha promovida pela APP é a praticidade 

da vacinação no colégio, além do valor da dose da vacina (em torno de 30% abaixo do valor 

praticado nas clínicas de vacinação). 

Eventuais dúvidas ou esclarecimentos, contate-nos pelo telefone/whatsapp (41) 99934-8088 

ou www.appmedianeira.org.br/contato/. 

EQUIPE APP MEDIANEIRA 

Gestão 2022/2023 

 

 

Semestralidade da APP: 

R$ 60,00 por família                       

 

 

Chave PIX (celular) 

41999348088 

 
Banco Santander 

Ag. 3335, c/c: 13003087-8 
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AUTORIZAÇÃO PARA VACINAÇÃO DE DESACOMPANHADOS 
 

Eu, ____________________________________________________________________, autorizo 

o(a) estudante ___________________________________________________, do Ano/Série: 

______, da Turma: ______, a receber a vacina da gripe sem a minha presença. 

Envio por ele(a) a importância de R$ ________________________________________________. 

 

 

Curitiba, ______ de abril de 2022. 

    

  

______________________     ___________________ 

Assinatura do Responsável     Telefone para Contato 

 


