
 

 

Comunicado nº 31−5/2021/NAP I 

Assunto: Rotinas da Educação Infantil e do 1º ano EFAI. 

Público-alvo: Responsáveis pelos estudantes da Educação Infantil e do 1º ano do EFAI. 

Taguatinga, 18 de maio de 2021.  

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Saudações Maristas! 

Para um melhor andamento do nosso trabalho, bem-estar e segurança dos estudantes, reforçaremos algumas 

rotinas do Maristinha, orientadas no Guia do Educando 2021 e protocolo de retorno às aulas presenciais pós-                               

-distanciamento social da covid-19: 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

 Acesso ao colégio 

‒ Educação Infantil – o estudante entrará acompanhado por apenas um responsável pela PORTARIA 1 (Avenida 

Comercial) até o Maristinha, sendo acolhido por colaboradores do Núcleo de Apoio Pedagógico. 

‒ 1º ano EFAI – o estudante entrará sozinho pela PORTARIA 2 (entrada em frente à CSB). Na saída, o responsável 

deverá buscá-lo na quadra de esportes. 

Obs.: o responsável que possuir estudantes em mais de um(a) ano/série poderá escolher a portaria de acesso que 

melhor lhe atender.  

 

 Atendimentos com a docente no início ou término da aula 

Pedimos gentilmente que, se houver algum assunto a ser tratado diretamente com a docente, seja feito por meio 

de agendamento ou via agenda. Não será permitido atendimento na porta da sala, para evitarmos aglomeração nos 

espaços. 

 

 Pontualidade e assiduidade 

Para que o estudante obtenha êxito no processo acadêmico, tanto presencial como remotamente, é fundamental 

participar de todas as atividades pedagógicas propostas. Dessa forma, a assiduidade e a pontualidade tornam-se 

fundamentais para o sucesso acadêmico. Para isso, colégio e família precisam caminhar juntos, formando hábitos 

importantes para uma boa convivência social.  

 



 

 

 Atrasos 

O estudante que aderir ao retorno presencial, de acordo com as orientações previstas no Protocolo de Retorno 

2021, deverá observar as seguintes orientações: 

‒ Para os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais, cujas aulas têm início às 7h30 e 

13h30, os portões serão fechados às 7h45 (matutino) e às 13h45 (vespertino). Após o período de tolerância, o 

estudante terá o registro do seu atraso. 

Obs.: solicitamos gentilmente que, após o término da última aula, nenhum estudante permaneça na Instituição, 

tendo como prazo máximo de tolerância 20 minutos. Após os horários de saída, as equipes de apoio e manutenção 

farão a limpeza e sanitização dos espaços escolares.  

 

 Saídas antecipadas 

Serão autorizadas até as 11h35 no turno matutino e 17h35, no vespertino. As saídas com antecipação de 5, 10 e 

15 minutos, antes do término da aula, têm inviabilizado a organização do Núcleo de Apoio Pedagógico, que precisa dar 

atenção a outros estudantes. 

A autorização para saídas antecipadas deverá ser formalizada na agenda, pelos responsáveis, para maior 

segurança. Os responsáveis que desejarem retirar o estudante antecipadamente e não tiverem encaminhado a 

autorização pela agenda deverão se identificar na recepção da unidade e aguardar a autorização de liberação do NAP. A 

Assistência Educacional ou a Orientação Educacional emitirá uma autorização, que deverá ser apresentada ao porteiro, 

para liberar a saída. 

A Secretaria e os porteiros não estão autorizados a liberar estudantes, mesmo mediante a apresentação da 

identificação dos responsáveis. Por razões de segurança, o colégio não aceitará autorizações por telefone. Pedimos, 

encarecidamente, que não insistam. Caso haja total impossibilidade de presença, o responsável deverá enviar um e-mail, 

explicando a situação, que será impresso e arquivado na pasta do estudante. 

 

 Comemoração de aniversários 

Enquanto perdurar o período de pandemia, os lanches e as celebrações comemorativas estão suspensos. 

 

 “Dia do brinquedo" 

O “Dia do brinquedo” é na sexta-feira. O brinquedo deverá vir dentro da mochila e devidamente identificado. 

Desestimulamos e coibimos a utilização de brinquedos que tragam identidade com atos de violência, como, por exemplo, 

armas de brinquedo. Sugerimos não enviar jogos eletrônicos, visto que a finalidade é estimular a interação.  

Enquanto perdurar o período de pandemia, o “Dia do brinquedo” ocorrerá sem a troca. Pedimos que sejam 

enviados brinquedos que possam ser higienizados, o que facilitará o encaminhamento dos protocolos de saúde pela 

docente e equipe de apoio. 



 

 

 Cuidados de segurança 

O uso de máscara é obrigatório e cada estudante deverá trazer, no mínimo, 2 (duas) máscaras, por turno. Além 

disso, é necessária uma embalagem (saco plástico, ecobag etc.) para armazenamento da máscara utilizada. Além da 

máscara, os estudantes deverão trazer squeezes/garrafa com água e utensílios de uso pessoal (material didático completo 

e muda de roupa – crianças menores) para minimizar os riscos de contágio.            

A parceria com a família é fundamental para o processo educativo. Contamos com a colaboração de todos. 

Que a Boa Mãe e São Marcelino Champagnat estejam em nossos lares, abençoando todas as famílias e a nossa 

casa Marista! 

 

 

 
Lucrécia Menino 

Coordenadora Pedagógica 
EI e 1º ano EFAI 

99979-7550 

 
Virgínia França 

Orientadora Educacional  
EI ao 2º ano EFAI 

99985-3570 
 


