
 

Taguatinga, 27 de fevereiro de 2021. 

Comunicado nº 05/2021 

Assunto: Lockdown no Distrito Federal e suspensão das aulas presenciais 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Saudações Maristas! 

 

 Por meio do Decreto Nº 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, que estabelece medidas temporárias para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, a partir 

da meia-noite de domingo (28/02), o Governo do Distrito Federal decretará LOCKDOWN total no Distrito 

Federal, inclusive de Escolas, Universidades e Faculdades da rede de ensino privada. 

Assim, comunicamos: 

1. Nossas atividades escolares presenciais estão suspensas, seguindo as determinações do Decreto 

do GDF, por tempo indeterminado. Nesse cenário, daremos continuidade ao planejamento letivo, 

exclusivamente de maneira remota, com as aulas on-line na plataforma Teams.   

2. Para organização das atividades e readequação do planejamento, já realizamos reuniões e ajustes 

com toda a equipe pedagógica e docentes, para a continuidade das atividades escolares, no dia 

01 de março, segunda-feira. 

3. Para a Educação Infantil, conforme orientação do Conselho Nacional de Educação, o tempo de 

permanência on-line deve ser no máximo de 1h30 e, por esta razão, um novo horário de aulas 

será enviado especificamente para as famílias de estudantes deste segmento, com todas as 

orientações pertinentes a este grupo. As aulas remotas também se iniciarão em 1º de março, 

segunda-feira. Também serão encaminhados roteiros de estudos para serem realizados como 

atividades assíncronas pela plataforma Teams. Os demais segmentos terão seus horários 

mantidos. 

4. As atividades extracurriculares da Pastoral e do SETE e SEAC que estavam previstas para iniciarem 

presencialmente no dia 01 de março também estão temporariamente suspensas. Assim como o 

Marista em Tempo Integral também fica suspenso temporariamente. Os valores de investimento 

para estas atividades ficarão à disposição dos responsáveis financeiros como crédito para a 

utilização, assim que as atividades retornarem.  

5. Caso haja novo Decreto orientando a data do retorno das atividades nas escolas da rede privada 

de ensino, enviaremos outro comunicado com as orientações de como procederemos.  

 

Nossa equipe está à disposição para atendimento das famílias: 

Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental 

• Coordenação Pedagógica – Lucrécia Menino:  

ldmenino.df@marista.edu.br / (61) 99979-7550; (61) 2191-1547 

• Orientação Educacional – Virgínia Santos:  

vfsantos.df@marista.edu.br / (61) 99985-3570; (61) 2191-1542 

• Assistente Pedagógico – Regina Cosme:  

rscosme.df@marista.edu.br / (61) 99666-0067; (61) 2191-1501 
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Ensino Fundamental – 2º ao 5º ano 

• Coordenação Pedagógica – Debora Caldeira Camargos Dourado:  

dcdourado@marista.edu.br / (61) 99645 0102; (61) 2191-1502 

• Orientação Educacional – Virgínia Santos (2º ano):  

vfsantos.df@marista.edu.br / (61) 99985-3570; (61) 2191-1542 

• Orientação Educacional – Helma Silva (3º, 4º e 5º anos): 

hfsilva@marista.edu.br / (61) 99658-1012; (61) 2191-1533 

• Assistente Pedagógico – Iran Cavalcante:  

icavalcante@marista.edu.br / (61) 99666-0080; (61) 2191-1506 

 

Ensino Fundamental – 6º ao 8º ano 

• Coordenação Pedagógica – Suzana Roque de Assis Silva:  

srasilva@marista.edu.br / (61) 99967-3977; (61) 2191-1549 

• Orientação Educacional – Glauciê Madureira: 

gmadureira.df@marista.edu.br / (61) 99985-3711; (61) 2191-1543 

• Orientação Educacional – Rayana Figueredo: 

rdfigueredo.df@marista.edu.br / (61) 98102-2452; (61) 2191-1517 

• Assistente Pedagógico – Milton Assis:  

massis@marista.edu.br / (61) 99979-7446; (61) 2191-1543 

 

9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

• Coordenação Pedagógica – Ana Paula dos Reis Borges: 

aprborges@marista.edu.br / (61) 99658-1011; (61) 2191-1502 

• Orientação Educacional – Antonina de Jesus Moura: 

ajmoura@marista.edu.br  / (61) 99645-6551; (61) 2191-1511 

• Orientação Educacional – José Carlos: 

jcsantos.df@marista.edu.br / (61) 99666-1013; (61) 2191-1531 

• Assistente Pedagógico – Arlene Souza:  

arsouza@marista.edu.br / (61) 99666-1014; (61) 2191-1527 

 

O Colégio Marista Champagnat-Taguatinga mantém seu compromisso com a saúde e o cuidado com a 

vida. Pedimos, também, que continuem a seguir as recomendações sanitárias para o cuidado próprio e de 

todos.  

Reafirmamos nosso compromisso com a educação integral dos estudantes maristas e a continuidade 

do ano letivo, com a excelência das aulas on-line, assim como demos sequência ao calendário letivo de 2020.  

Que São Marcelino Champagnat e Maria, nossa Boa Mãe, intercedam pela saúde de toda a 

comunidade educativa Marista.  

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Equipe Diretiva 
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