
 

 

 

 

Comunicado 06/2021 
Assunto:  Retorno gradativo às aulas híbridas 
 

Taguatinga, 06 de março de 2021.  
 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
 Recebemos ontem a publicação do Decreto nº 41.869 de 05 de março de 2021, que altera o Decreto nº 
41.849, de 27 de fevereiro de 2021 e libera as atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, 
universidades e faculdades, da rede de ensino privada no Distrito Federal a partir do dia 08 de março de 2021. 
 Nesse sentido, apesar de ter sido liberado pelo GDF o retorno das escolas, o Marista Champagnat - 
Taguatinga tem acompanhado os dados epidemiológicos constantemente, com o número de mortes crescendo, o 
número de leitos ainda reduzidos e contaminação alta.  

Pelo cuidado com a vida que rege toda a Instituição Marista, optamos de retornar gradativamente, no 
formato que já tínhamos implantado de rodízio. 
 Assim comunicamos: 

• 10 de março: retorno das turmas do Maternal II e III. 

• 11 de março: retorno das turmas 1º e 2º anos da Educação Infantil.  

• 15 de março: retorno das turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Marista em Tempo 
Integral. 

• 17 de março: retorno das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais. 

• 22 de março: retorno das turmas do Ensino Médio. 

• As atividades extracurriculares do SETE e SEAC que estavam previstas para iniciarem presencialmente no 
dia 01 de março continuam temporariamente suspensas.  

• As atividades pastorais previstas para dia 15 de março continuam conforme planejamento e comunicado 
enviado. 

 
Importante: os horários das atividades híbridas serão informados por meio de comunicado específico de cada 
segmento. 

 
Quanto aos protocolos sanitários: 
1) Com a ajuda das famílias e estudantes, redobraremos a atenção sobre o cumprimento aos protocolos 

sanitários por nossos colaboradores, docentes, estudantes e famílias. Especialmente: 
• Processos de entrada e saída da escola: manter o distanciamento social durante a fila ou espera dos pais 

nas entradas do colégio ou para buscarem os estudantes para que estes não se aglomerem nas portarias. 
Ressaltamos que apenas 1 (um) pai/responsável da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais 
poderá entregar e buscar seus filhos de forma rápida e respeitando todas as normas de segurança. 

• Intervalos: maior distribuição dos estudantes nos espaços do colégio (que os estudantes não utilizem os 
bancos que estão bloqueados, respeitem o distanciamento na fila da cantina e não conversem com os colegas 
durante a alimentação). 

2) Se for possível para sua família, mantenha seu filho ou filha em casa até que os números de casos, 
mortes e internações reduzam. O colégio manterá as atividades remotas e tem feito constantes melhorias em seus 
processos. Às famílias que optarem por alterar do presencial para o remoto, pedimos apenas que comuniquem, 
por e-mail, a decisão de permanecer em casa para a Orientação Educacional do segmento. 

3) Caso algum estudante ou familiar apresente sintomas da Covid-19 orientamos que este fique em casa e 
que o Colégio seja imediatamente comunicado. Além disso, é obrigatório o uso de máscara de proteção facial em 
nossos ambientes escolares, a aferição da temperatura e o uso do álcool em gel. 



 

 

 
 
 
 
 
Pedimos a compreensão das famílias nesse momento tão singular de nossa sociedade. Todas as 

informações e desencontros de posicionamentos das autoridades oficiais sobre o fechamento e a volta às aulas, só 
trazem ainda mais ansiedade aos nossos filhos/as. Por isso, estamos como educadores, focados na qualidade das 
aulas, para que os estudantes não sejam prejudicados com essas indefinições. 

Em caso de novas decisões e orientações comunicaremos por meio de nossos canais oficiais: e-mail, Marista 
Conectado e Teams. 

Que Jesus Cristo, a Boa Mãe e São Marcelino Champagnat estejam em seus lares abençoando suas famílias 
e a nossa casa Marista! 
 
 

Atenciosamente, 
 

Equipe Diretiva 


