
 
 

 

 

Comunicado 16−9/2021/Direção 

Assunto:  Protocolo de segurança.  
 

Taguatinga, 8 de setembro de 2021.     

Senhores pais e/ou responsáveis,  

  

Já estamos praticamente com um mês e meio de aulas, neste segundo semestre, e felizes com a vacinação quase 
completa de nossos colaboradores e a já iniciada dos adolescentes. A flexibilização em praticamente todos os 
ambientes da sociedade tem acontecido, mas precisamos cuidar atentamente dos protocolos nos espaços que 
frequentamos, tanto aqui no colégio quanto em outros que influenciam diretamente a comunidade educativa.  

 

Após o feriado prolongado, precisamos ficar atentos a possíveis sintomas e informações e nossa equipe está 
treinada para a execução do nosso protocolo (https://abrir.link/SF6T2). Dessa forma, contamos com a costumeira 
parceria e total compreensão das famílias para seguirem as orientações e condições necessárias para a segurança 
de todos.   

 

Seguem lembretes importantes para que tudo aconteça em sintonia e segurança, resguardando os cuidados 
necessários, conforme reforçado.     

• O acesso à unidade só é permitido com a utilização de máscaras. É importante recordar que cada estudante traga 
mais de uma máscara e faça a troca no decorrer do período que esteja em aula (p. 18).  

• É obrigatória a aferição da temperatura de todas as pessoas antes do acesso ao colégio. Caso a temperatura 
esteja acima de 37 graus, não será permitida a entrada e a família será informada (p. 18).  

• Não é permitida a permanência dos responsáveis nos ambientes da unidade. Somente os da Educação Infantil 
(Maternal II ao 1º ano EFAI) estão permitidos deixar e buscar os estudantes, apresentando a carteirinha exclusiva 
entregue pela Orientação Educacional (p. 19).  

• O atendimento das Equipes Técnica Pedagógica e Administrativa permanecerá por meio virtual até que a           
covid-19 seja controlada. Casos excepcionais deverão ser tratados com cada coordenação. No caso da EI 
solicitamos que seja evitado o atendimento em porta de sala (p. 19).  

• Os responsáveis devem deixar os estudantes na portaria destinada ao segmento, respeitando os horários               
predefinidos. Os responsáveis pelos estudantes do EFAI / EFAF deverão aguardar a saída deles na Portaria 2, em 
espaço reservado para esta finalidade (p. 19).  

• Obrigatoriamente, após o término da aula, nenhum estudante poderá permanecer na instituição (tolerância 
máxima de 20 minutos). Só em casos excepcionais de atividades extracurriculares e/ou aulas no contraturno que 
será permitida a permanência, seguindo estritamente os cuidados necessários (p. 20).  

• Se apresentar sintomas da covid-19, evitar contato físico com outras pessoas e ficar em casa até melhorar. 
Precisamos da colaboração de todos para que nos informem os casos que surgirem na família, pois faremos o 
isolamento do estudante ou da turma, de acordo com nosso protocolo (p. 7).  

• Fazer o consumo de água utilizando garrafa ou squeeze individual. É imprescindível que cada estudante tenha a 
sua (p. 18).  

• Manter uma distância mínima de 1m das pessoas dentro do espaço escolar, conforme as sinalizações dos espaços 
(p. 14).  

• O colégio afastará, imediatamente, das atividades presenciais, o estudante ou colaborador nas seguintes 
situações: casos confirmados, casos suspeitos e contactantes de casos confirmados.     

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 

https://abrir.link/SF6T2

