
 

   
 

Comunicado nº 01 – 01/2022/Direção 
Público-alvo: EI/EFAI/EFAF/EM 
Assunto:  Orientações relativas à Covid-19.  
  

Taguatinga, 2 de fevereiro de 2022.  

 

Senhores Pais e/ou responsáveis, 

 

Neste início de ano letivo e atentos ao tratamento escolar em relação aos casos de covid-19, 

informamos que, de acordo com os decretos do GDF e a legislação vigentes sobre a temática, as 

atividades escolares da educação básica devem ser 100% presenciais, havendo apenas a exceção das 

situações que apresentaremos abaixo. 

Dessa forma, o colégio atuará, como tem feito, com todos os cuidados e protocolos, orientando 

em relação à organização dos espaços para seu uso correto, à periodicidade de troca e qualidade das 

máscaras e à higienização das mãos e dos espaços escolares. Ressaltamos, também, que até o 

momento não há norma ou força de lei que vincule vacinação contra a covid-19 à matrícula escolar. O 

colégio, portanto, seguirá todos os protocolos e a legislação vigente. 

Diante disso, informamos pontos importantes para que nosso ano letivo seja seguro e possibilite 

ao máximo o direito da criança e do adolescente à educação. 

 

 

PROTOCOLOS DE CUIDADOS E DE AFASTAMENTO 
 

No caso de um estudante ou docente testar positivo:  

• O colégio comunicará às famílias da turma e orientará sobre automonitoramento diário dos 

contatos próximos por, no mínimo, 7 (sete) dias, desde o último dia de contato com o caso confirmado 

a fim de identificar possíveis novos casos.  

• O colégio realizará o monitoramento da turma para investigar outros possíveis casos. 

• Caso haja outros dois estudantes e/ou colaboradores em contato direto com a turma com 

teste positivo, totalizando 3 (três) casos confirmados, no período de 14 (quatorze) dias, haverá o 

afastamento da turma por, no mínimo, 7 (sete) dias, desde o contato com o terceiro caso.  
 

 
 
 



 

   
 

Sobre o período de isolamento: 
• Estudante sintomático: com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-

epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) – deverá permanecer em isolamento 

e retornar às atividades presenciais após a liberação médica. 

• Estudante assintomático: com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-

epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) – deverá permanecer em isolamento e 

retornar às atividades presenciais após 7 (sete) dias e com teste negativo.  

 

Reforçamos a importância da comunicação família-escola com celeridade para mantermos a 

segurança dos estudantes e colaboradores. 

 

 

PROTOCOLO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA CASOS CONFIRMADOS 

  

De acordo com o Conselho Nacional de Educação – CNE, para melhor atender os casos de 

contaminação individual, será garantido o acesso às atividades domiciliares.  

• Durante o tempo de isolamento, o estudante poderá acompanhar as atividades escolares que 

serão disponibilizadas pelas equipes do Teams.  

• Os docentes responsáveis disponibilizarão orientações, exercícios e materiais de apoio. 

Reforçamos que não ofertaremos transmissão de aulas em casos isolados que não sejam 

relacionados à covid-19.  

• Quando o estudante retornar às aulas presenciais, se necessário, os docentes resgatarão as 

habilidades trabalhadas.  

• Se o período de isolamento abarcar as datas das avaliações, o estudante deverá realizar 2ª 

chamada – casos específicos serão acompanhados pela equipe do Núcleo de 

Acompanhamento Pedagógico (NAP) de cada Segmento.  

 

Na excepcionalidade de surtos em turmas, a presencialidade das aulas será suspensa por, no 

mínimo, 7 (sete) dias, a contar do terceiro caso confirmado e, nesse período, todas as aulas serão on-

line, com transmissão via Teams. Em casos de contaminação individual ou surtos em turmas, as famílias 

serão avisadas e orientadas sobre procedimentos e acompanhamentos. Solicitamos que os senhores 

façam a leitura completa do nosso Protocolo Sanitário 2022. 



 

   
 

Desejamos que Jesus, Maria, nossa Boa Mãe e São Marcelino Champagnat, nosso fundador, 

abençoem e iluminem mais um ano letivo.  

 

Cordialmente, 

 

Equipe Diretiva 


