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A vida vai à escola! Li essa afirmação outro dia em um documento que ensejava orientações para o
retorno de aulas presenciais em outra região brasileira!Essa frase me impactou porque, de fato, a
escola é espaçotempo em que a vida habita e é disso que sentimos tanta falta.

Se por um lado é fato que nossa escola se adaptou aos limites impostos pela Pandemia da Covid-19 e
com o Projeto Marista Conectado faz diferença na vida de cada um/uma que compõe nossa
comunidade educativa, por outro lado, a falta de nosso cotidiano nos espaços e ambientes que
somente o Marista Pio X com sua grandeza, simplicidade e afeto pode nos proporcionar, sempre
esteve presente em nossas mentes e corações.

Todos nós que estudamos ou trabalhamos no Marista Pio X sabemos e experimentamos que aqui a
vida pulsa diferente! São histórias de vida que se encontram, possibilidades que se abrem, caminhos
que começam a ser construídos, projetos de vida cujas bases são estruturadas... aqui a vida pulsa
com resultados acadêmicos, com atividades pastorais, com esporte, com arte e cultura.

Aqui a vida também se eleva, porque, para nós, educação está aliada à formação e não reduzida a
treinamento cognitivo. Não importamos um projeto educativo, ao contrário, construímos
diariamente e, com muitas mãos, um jeito próprio de educar, fundamentado na herança bicentenária
que recebemos do Padre Champagnat e dos primeiros irmãos Maristas, certificado no rol de
experiências que vamos acumulando ao longo desses 93 anos de história na Paraíba e, sobretudo, na
relação dialógica que estabelecemos com as teorias e práticas educacionais emergentes.

No Marista Pio X, a vida não adquire uma faceta tradicional, mas tem tradição na formação de
diversas gerações e lideranças paraibanas, tem história, capacidade de se reiventar, de inovação
constante, tem força pra disseminar esperança, apesar da travessia difícil que estamos realizando. E
tudo isso só é possível porque somos uma instituição em que fé, cultura e vida são articuladas e
vividas, mas, especialmente, porque nos importamos com a vida de todos os que fazem caminho
conosco.

Posso dizer que a vida voltará à escola, mas também que continuará em cada lar, em cada família,
em cada estudante Marista cuja escolha ainda não é retornar para nossas dependências! E a beleza
disso tudo é porque estamos juntos, nos acolhemos e nos respeitamos como comunidade. Não
somos insensíveis, nem tampouco indiferentes com as vidas que partiram e com as dores que ainda
permanecem.

Vamos voltar à escola ou vamos permanecer em casa. Com responsabilidade e discernimento.
Com cuidado e segurança.
Com esperança em dias melhores!
Sob as bênçãos de Deus e a proteção de nossa Boa Mãe e de São Marcelino Champagnat.

Prof. Aloirmar José da Silva 
Diretor Geral

Orientações para o retorno às aulas presenciais

❑ CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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❑ PROTOCOLO DE RETORNO - ESTUDANTES

• ENTRADAS E SAÍDAS

Cada segmento terá uma entrada específica para evitarmos aglomerações. A saber:

HORÁRIOS - TURNO VESPERTINO

SÉRIE
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA 

DOS ESTUDANTES
LOCAL DE ENTRADA LOCAL DE SAÍDA 

Maternal II Das 13h30min  às 17h30min

Av. Mons. Walfredo Leal Av. Mons. Walfredo Leal

Maternal III Das 13h30min  às 17h30min

1º ano EI Das 13h30min  às 17h30min

2º ano EI Das 13h30min  às 17h30min

1º ano EF Das 13h30min  às 17h30min

2º ano EF Das 13h30min às 17h30min

Praça da Independência –
Área das catracas

Praça da Independência –
Área das catracas

3º ano EF Das 13h30min às 17h30min

4º ano EF Das 13h30min às 17h30min

5º ano EF Das 13h30min às 17h30min

6º ano EF Das 13h30min às 17h50min

Av. Dom Pedro Primeiro Av. Dom Pedro Primeiro7º ano EF Das 13h30min às 17h50min

8º ano EF Das 13h30min às 17h50min

Orientações para o retorno às aulas presenciais

HORÁRIOS - TURNO MATUTINO

SÉRIE
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA 

DOS ESTUDANTES
LOCAL DE ENTRADA LOCAL DE SAÍDA 

Maternal II Das 7h30min às 11h30min

Av. Mons. Walfredo Leal Av. Mons. Walfredo Leal

Maternal III Das 7h30min às 11h30min

1º ano EI Das 7h30min às 11h30min

2º ano EI Das 7h30min às 11h30min

1º ano EF Das 7h30min às 11h30min

2º ano EF Das 7h30min às 11h30min

Praça da Independência –
Área das catracas

Praça da Independência –
Área das catracas

3º ano EF Das 7h30min às 11h30min

4º ano EF Das 7h30min às 11h30min

5º ano EF Das 7h30min às 11h30min

6º ano EF Das 7h30min às 11h50min

Av. Dom Pedro Primeiro Av. Dom Pedro Primeiro7º ano EF Das 7h30min às 11h50min

8º ano EF Das 7h30min às 11h50min

9º ano EF Das 7h30min às 12h30min Praça da Independência –
Acesso pelo portão 03

Praça da Independência –
Acesso pelo portão 031ª série EM Das 7h30min às 12h30min

2ª série EM Das 7h30min às 12h30min Praça da Independência –
Acesso pelo portão 04

Praça da Independência –
Acesso pelo portão 043ª série EM Das 7h30min às 12h30min



- Os portões de acesso serão abertos 30min antes do início das aulas de cada turno, respeitando o

horário de cada segmento.

- Em cada portaria, os estudantes deverão passar por todos os procedimentos de segurança e

higiene, tais como: aferição da temperatura corporal e higienização das mãos com álcool;

- Os horários de entrada e saída serão divulgados/reforçados em circulares próprias, conforme

cronograma de retorno;

- Solicitamos respeitar os horários de entrada e saída de cada série e o cumprimento da divisão dos

subgrupos determinados para cada turma nas aulas presencias para evitar aglomeração;

- Não serão autorizadas a entrada e a saída dos estudantes por portões que não sejam o destinado

para a sua série;

- O uso da máscara será item obrigatório para os estudantes durante o tempo que permanecer no

ambiente escolar. No caso dos estudantes com deficiência e crianças de 0 a 3 anos de idade, essa

obrigatoriedade torna-se dispensada, em virtude da lei 14.019/20;

- Obedecer à marcação no chão nos portões e aos espaços coletivos de distanciamento de 1,5 m;

- Ao adentrar na escola, os estudantes deverão dirigir-se imediatamente para sua sala de aula;

- Cada estudante deve ter o seu próprio recipiente com álcool, independente dos dispensers

disponibilizados pela escola.

Orientações para o retorno às aulas presenciais7
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• ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA

- O uso de máscaras é obrigatório, salvo os casos que estão contemplados na lei 14.019/20;

- Separar duas máscaras: a primeira para ser usada até o horário do lanche, a segunda para depois

do lanche (a segunda deve estar em embalagem higienizável);

- Sentar nos lugares marcados e manter as disposições de mesas e cadeiras previamente

organizadas pela Escola;

- Objetos pessoais não devem ser compartilhados;

- Evitar qualquer tipo de “brincadeira” que tenha contato físico ou que promova pânico

desnecessário (tossir, espirrar, abraçar e outros);

- Manter o distanciamento social entre os colegas e professores;

- Nas saídas para os intervalos e no término das aulas, os estudantes deverão aguardar as

orientações dos docentes e equipe pedagógica.

• REALIZAÇÃO DE AULAS – MODELO HÍBIDRO ROTACIONAL

O retorno às aulas presenciais será realizado de forma gradual, obedecendo ao modelo de aula

híbrido que consiste na divisão das turmas em subgrupos o que possibilita a rotatividade semanal

entre o grupo de estudantes que assistirá à aula presencial e o grupo de estudantes que assistirá às

aulas online, via plataforma Microsoft Teams. Ou seja, enquanto o grupo que está em sala vive a

experiência de retorno presencial, o grupo que está em casa assiste à transmissão ao vivo da aula

pela plataforma.

A subdivisão dos grupos obedecerá à sequência ímpar/par e não haverá reclassificação, com

exceção para os irmãos que são do mesmo segmento educacional.

• INSTRUMENTOS AVALIATIVOS:

- A organização para a aplicação dos instrumentos avaliativos será informada posteriormente a cada

família, respeitando as especificidades de cada segmento.

Orientações para o retorno às aulas presenciais
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• INTERVALO/RECREIO

1. Os alunos dos NAP’s I e II farão o lanche em sala de aula. Para os alunos do NAP III e IV, haverá

a possibilidade de adquirir o lanche na cantina.

2. As saídas ao banheiro pelos alunos devem ser monitoradas para evitar aglomeração;

3. A equipe pedagógica não deixará os alunos sozinhos em nenhum momento para prevenir

qualquer tipo de aglomeração;

4. Os intervalos serão realizados com tempo fracionado, seguindo as orientações da orientação

educacional, em ambientes abertos e escalonado;

5. Para os alunos dos NAP’s I e II, asseguraremos uma saída controlada ao pátio, diante de uma

rotina ajustada ao novo contexto.

Orientações para o retorno às aulas presenciais
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• USO DAS CANTINAS

- Todos os estudantes do NAP III e IV deverão obedecer à demarcação do distanciamento social no

atendimento;

- Será ofertada a possibilidade da venda antecipada de lanches para evitar o uso de dinheiro,

através dos números 9.9979-0303 / 9.9636-0303 / 9.9853-6401;

- Todos os funcionários usarão EPI´s de segurança e higiene;

- Para os estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental I, o lanche será

entregue em sala de aula.

- OBS: O restaurante, a princípio, não funcionará para uso interno.

• USO DO BANHEIRO

- A solicitação de saída ao banheiro será criteriosamente organizada pelo professor de sala para

evitar aglomeração neste referido espaço;

- Haverá rotina de higienização por parte da escola nesse ambiente;

- Não será permitida a entrada acima de cinco estudantes ou em números maiores.

• ESPAÇOS DE USO PEDAGÓGICO (QUADRAS, GINÁSIO, BIBLIOTECA E PISCINA)

O uso destes espaços está temporariamente suspenso. Porém, assim que formos avançando com a

organização desta nova realidade, bem como a sua adequação, a utilização destes espaços poderá ser

flexibilizada.

Orientações para o retorno às aulas presenciais
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• EVENTOS, GRUPOS E OUTRAS AÇÕES PASTORAIS

- As missas e demais momentos celebrativos pastorais serão retomados de forma gradativa, levando

em consideração a avaliação do cenário da pandemia pelos órgãos competentes, bem como as

normativas oriundas da Coordenação de Evangelização do Marista Centro-Norte. Para proporcionar

uma maior participação de alunos e famílias, estes momentos serão transmitidos através das

plataformas digitais oficiais de nosso Colégio.

• ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

- A possibilidade de retorno das atividades extracurriculares será avaliada após a retomada, com

segurança, do Ensino Regular;

- Os pagamentos continuam suspensos até o retorno das aulas presenciais do SETE e CMAC;

- As equipes do SETE e CMAC apoiarão nas ações regulares aos estudantes.

• ATENDIMENTO AO ESTUDANTE / ENFERMARIA

- Os estudantes, quando necessitarem de atendimento na enfermaria, deverão ser encaminhados,

primeiramente, à sala da Equipe Pedagógica do NAP, onde passarão por triagem. Caso seja

necessário, serão conduzidos à Enfermaria e aguardarão atendimento na parte externa da sala;

- Para garantir o alinhamento da comunicação para as famílias entre o profissional da Enfermaria e

dos Núcleos de Apoio Pedagógico, sempre que se fizer necessário, a técnica de enfermagem

comunicará o NAP, e a Orientação Educacional entrará em contato com as famílias. Até a chegada da

família, o estudante aguardará em sala reservada para essa finalidade.

• AULAS ESPECIALIZADAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL I

- As aulas das disciplinas especializadas serão ministradas nas salas de aula regular, evitando, assim,

o deslocamento para outros espaços. A exceção ocorrerá com as aulas de Movimento e

Corporeidade da Educação Infantil, que poderão utilizar também a área externa.

Orientações para o retorno às aulas presenciais
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❑ PROTOCOLO DE RETORNO -FAMILIARES

• NÃO SERÁ PERMITIDO/A:

- A entrada e saída de estudantes por portões que não sejam os destinados para o seu segmento;

- A presença do estudante nas aulas, fora dos dias destinados ao subgrupo que lhe for determinado,

nos casos das turmas que terão a necessidade do rotativo;

- A presença de pais e responsáveis no interior da escola, com exceção dos horários de saída dos

estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental e as especificidades de adaptação

de cada estudante.

- A entrada e permanência de estudantes, pais e responsáveis, colaboradores e terceiros sem o uso

de máscaras.

- O atendimento aos setores administrativos sem agendamento prévio, através dos e-mails e

telefones disponibilizados na última página deste Guia.

• CABE AOS PAIS E RESPONSÁVEIS:

- Orientar o (a) estudante sobre os cuidados com a higiene e o uso da máscara;

- Orientar o (a) estudante da Educação Infantil ao 5º ano do EF que ao término das aulas, ele (a)

deverá aguardar em sua carteira à chegada de um responsável, evitando aglomerações;

- Orientar o (a) estudante de 6º ano do EF à 3ª série do EM que, ao término das aulas, deve dirigir-se

ao portão destinado para entrada e saída do seu segmento, evitando aglomerações;

- Agendar reuniões e atendimentos individualizados preferencialmente via plataforma Teams;

- Orientar seu filho quanto a chegada na escola, a utilização constante de máscara, regras sanitárias e

comportamento, protegendo a si e aos outros;

- Cumprir os horários de entrada e saída das aulas e portões destinados a cada série/segmento para

evitar aglomeração;

- Atentar para as semanas de aula presencial dos subgrupos dos(as) estudantes, nos casos das

turmas que terão a necessidade do rotativo;

- Não levar os estudantes para as aulas nos dias que não seja o destinado às aulas presenciais do

subgrupo em que estiver agrupado, evitando aglomerações e superlotação das salas de aula.

- Assinar e se comprometer em seguir o termo de consentimento de retorno às aulas presenciais

durante a pandemia da Convid-19, que será enviado por e-mail aos responsáveis, devendo estes

retornarem o documento preenchido e assinado nas primeiras semanas de aula.
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• EDUCAÇÃO INFANTIL

- Separar para a criança duas máscaras: a primeira para ser usada até o horário do lanche, que

deverá ser a máscara institucional, a segunda para depois do lanche (a segunda deve estar em

embalagem higienizável e poderá ser a que a família decidir);

- O (A) estudante não poderá trazer brinquedos para o colégio, como também não poderá levar da

escola para casa. Em caso de entrega de algum material na escola, este será higienizado e só poderá

ser utilizado após o período de quarentena de 14 dias estipulado pelos órgãos competentes;

- Na mochila do (a) estudante, deverá conter apenas a troca de roupa em caso de alguma

emergência; a criança também deverá trazer sua lancheira (opcionalmente, sugerimos que nos

primeiros 30 dias de retomada às aulas presenciais, as crianças tragam para a escola um nécessaire

que comporte a lancheira e uma muda de roupa devidamente embalada, na tentativa de agilizar a

dinâmica da entrada);



Orientações para o retorno às aulas presenciais pós-distanciamento social da Covid-19:14

- Aconselhamos que, para as crianças das séries da Educação Infantil, o lanche seja trazido de casa em

recipientes higienizáveis;

- A agenda será realizada pela sala virtual, por isso solicitamos atenção às informações que serão

postadas diariamente;

- A comunicação da escola com a família, antes realizada pela agenda, será feita pelo chat da plataforma

teams ou por telefone;

- As atividades de casa serão enviadas por períodos, conforme o cronograma de atividades que

continuarão a ser entregues aos responsáveis. As atividades realizadas na escola não serão enviadas para

casa;

- Os estudantes que não retornarem à presencialidade, por serem do grupo de risco e por orientação da

família, continuarão com o atendimento pedagógico on-line, através da plataforma Teams, feito pela

professora regente e especialistas. O horário das aulas será enviado às famílias por meio de comunicado

próprio.

- Trazer garrafa de água para uso individual, pois os bebedouros só estarão disponíveis para o

reabastecimento dos recipientes.

• ENSINO FUNDAMENTAL I, II E MÉDIO

- Separar duas máscaras: a primeira para ser usada até o horário do lanche/recreio, a segunda para depois

do lanche/recreio;

- O estudante não poderá trazer objetos de partilha para o colégio, como também não poderá levar da

escola para casa. (Jogos, livros, brinquedos e outros);

- Na mochila do estudante deverá conter apenas material necessário para o dia e de uso individual;

- É aconselhável que o lanche seja trazido de casa em recipientes higienizáveis;

- Importante orientar diariamente o estudante sobre os autocuidados para a segurança de todos;

- A agenda do Ens. Fundamental I, II e Ens. Médio será realizada pela sala virtual teams e Aplicativo

Marista Conectado, por isso solicitamos atenção às informações que serão postadas diariamente.

- Nos primeiros 30 dias de retomada às aulas presenciais/remotas, não será solicitado o uso dos livros

físicos, apenas digitais. Apostilas e exercícios de complementação serão mantidos pela sala virtual.
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Isolamento imediato do aluno na
enfermaria da escola, com aplicação de
procedimentos apropriados para o
sintoma apresentado.

Se for colaborador, a liberação
acontecerá de forma imediata para que
possa procurar auxílio médico.

Comunicação imediata aos
responsáveis pelo aluno para que o
busquem na escola e procurem auxílio
médico.

Vale ressaltar que o aluno ou o
colaborador só poderão retornar após alta
médica ou apresentação de exame
negativo.

Comunicação aos demais
responsáveis pelos alunos da turma,
enquanto aguardamos o resultado do
teste RT-PCR do referido aluno. Se
positivo, ele cumprirá a quarentena de 14
dias apenas com aulas online. Se negativo,
ele retornará ao ensino híbrido.

Caso os responsáveis se recusem a
realizar o exame, aplicaremos a
quarentena tanto para o aluno quanto
para a turma do aluno.

A enfermeira da escola fará o
contato contínuo com esse grupo para
acompanhamento até o regresso.

• MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE

Para o caso do aparecimento de sintomas durante a atividade escolar, as medidas tomadas

serão:

Observação: O teste considerado padrão-ouro para diagnóstico
etiológico da COVID-19 é o SWAB, com pesquisa de PCR-RT para SARS-
COV2 entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas.

CENÁRIO AÇÃO PASSO 1 PASSO 2

CASO CONFIRMADO EM 1 
ALUNO

CLASSE FECHADA

FECHAMENTO PARA 
LIMPEZA PROFUNDA DE 

TODOS OS LUGARES 
VISITADOS PELO(S) 

ESTUDANTE(S).

TODO O GRUPO DE CONTATO 
VAI PARA QUARENTENA DE 14 

DIAS

CASO CONFIRMADO EM 2 
ALUNOS 

CONCOMITANTEMENTE DO 
MESMO ANDAR

ANDAR FECHADO
TODO O ANDAR E CONTATOS 
VÃO PARA QUARENTENA DE   

14 DIAS

CASO CONFIRMADO EM 2 
ALUNOS OU MAIS 

CONCOMITANTEMENTE EM 
ANDARES DIFERENTES NO 

MESMO PRÉDIO

PRÉDIO FECHADO
TODO O PRÉDIO VAI PARA 
QUARENTENA DE 14 DIAS

CASO CONFIRMADO EM 2 
ALUNOS OU MAIS 

CONCOMITANTEMENTE DE 
CADA PRÉDIO

ESCOLA FECHADA
TODA A ESCOLA VAI PARA 
QUARENTENA DE 14 DIAS
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Presença de sintomas

Contato com caso 
confirmado 

SIM 

TESTE POSITIVO

AFASTAMENTO POR 
14 DIAS E SEM FEBRE 
POR 24H E MELHORA 

DOS SINTOMAS

TESTE NEGATIVO

CUMPRIR AS 
ORIENTAÇÕES DA 

ESCOLA.

NÃO

TESTE POSITIVO

AFASTAMENTO POR 
14 DIAS E SEM FEBRE 
POR 24H E MELHORA 

DOS SINTOMAS

TESTE NEGATIVO

RETORNO APÓS 
MELHORA DOS 

SINTOMAS

Contato com caso 
confirmado

AFASTAMENTO POR 
14 DIAS

SIM NÃO

• FLUXOGRAMA
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Retire e higienize seu sapato
antes de entrar em casa.

Retire e descarte sua roupa
imediatamente, colocando-a (se possível)
para lavar no mesmo momento ou deixe-
a em um local separado.

Higienize com álcool em gel todo
o material que vai e volta da escola

Tome banho, lavando, se possível,
o cabelo.

• AO CHEGAR A CASA

1

2
4

3

❑ ORIENTAÇÕES GERAIS

- As dicas de prevenção e cuidado estarão representadas em diversos pontos da escola a partir das

peças de comunicação visual.

- Os estudantes e colaboradores que apresentarem sintomas gripais devem permanecer afastados.

- Caso algum estudante ou colaborador apresente sintomas da Covid-19, as famílias serão informadas,

e o colégio realizará o afastamento imediato da pessoa doente, prestando o auxílio necessário

durante o acompanhamento do quadro.

- O atendimento da Cantina será mantido exclusivamente para estudantes, porém com uma

organização prévia descrita nas orientações individuais de cada segmento.

- Fornecedores serão atendidos em horários específicos estabelecidos pelo Colégio.

- Os materiais entregues serão acondicionados em espaço específico por até 24h para evitar a

presença do vírus.

- Todas as pessoas que circularem na escola serão incentivadas a realizar a higienização periódica de

seus pertences (computadores, celulares e demais materiais de trabalho) com álcool líquido.
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ADMINISTRATIVO
Atendimento Telefones E-mail

Setor de Atendimento (83) 4009-2709 atendimento.piox@marista.edu.br

Matrícula / Rematrícula
(83) 4009-2725

(83) 9.9619-6556
-

PEDAGÓGICO – ORIENTADOR EDUCACIONAL

NAP ORIENTADOR EDUCACIONAL E-MAIL TELEFONE

NAP I
Girlene Vieira

(Ed. Infantil e 1º ano do EF)
nap1.piox@marista.edu.br

(83) 9.9952-7922

(83) 9.9984-7659

NAP II
Edenilza de Almeida Marques

(2º ao 5º ano do EF)
nap2.piox@marista.edu.br (83) 9.9982-7383

NAP III
Alexsandra Menezes de Mendonça

(6º ao 8º ano do EF)
nap3.piox@marista.edu.br (83) 9.9952-7929

NAP IV

Ubiracy Vieira Soares

(9 º ano do EF e 1º ano do EM)
nap4.piox@marista.edu.br (83) 9.9967-8560

Arlete Maria Belo da Silva

(2º e 3º ano do EM)
nap4.piox@marista.edu.br (83) 9.9987-2051

❑ CONTATOS / ATENDIMENTO 

mailto:aventurim@marista.edu.br
mailto:Napii.piox@marista.edu.br
mailto:nap3.piox@marista.edu.br
mailto:nap4.piox@marista.edu.br
mailto:nap4.piox@marista.edu.br



