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Estimados educandos, pais e responsáveis,  

 

Depois do boom de medo e incertezas, e 
com respaldo das autoridades sanitárias, 
chegou a hora da retomada das atividades 
presenciais em nossas Unidades. Temos o 
desafio de nos preparar para a chegada de 
nossos educandos, colaboradores e famílias, 
com segurança e cuidados necessários para que 
se sintam acolhidos em nossa escola. Sabemos 
que não será tarefa fácil, já que o vírus continua 
em circulação e permanecem os impactos 
psicológicos e emocionais do período longo de 
afastamento. Mas, acreditamos que, com as 
estas orientações, empenho da comunidade 
educativa e, principalmente, afeto e presença 
significativa, amenizaremos os desconfortos e 
dificuldades do retorno. 

 

Equipe Diretiva 

 

 

 

 
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ADAPTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 
 

1ª – O calendário das aulas específico de cada série 
será entregue aos pais, estando sujeito a alterações.  
 

2ª – Na semana de adaptação, os estudantes da 
Educação Infantil terão o início das aulas às 14h00 e 
término às 16h00.  
 

3ª – Os demais estudantes terão o início e término 
das aulas no horário normal. 

  

APRESENTAÇÃO 



KIT ESCOLAR INDIVIDUAL 

Atendimento na Unidade 

a 

 

 

 

 

Portão Lateral: Educação infantil, 1º, 2º, 3º, 6º e 7º 

anos do Ensino Fundamental. 

Portão Principal: 4º, 5º, 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental.  

 

 

Acesso à escola 

1) Ao chegar na escola, o estudante será aferido a 
temperatura corporal; 

2) Em caso de febre (temperatura acima de 37º), o 
estudante não poderá circular nas dependências 
maristas, devendo retornar para casa para seguir os 
procedimentos recomendados pelos órgãos de 
saúde; 

3) Pessoas com quadro respiratório agudo, estado 
febril ou febre, tosse ou dor de garganta deverão 
procurar o profissional de saúde para 
direcionamentos e cuidados adequados; 

4) Qualquer sintoma referente aos da Covid-19, 
como mencionados anteriormente, será vetado o 
acesso do estudante nas pendências da escola; 

5) Será obrigatório a utilização de máscara ao 
adentrar e/ou permanecer no espaço escolar; 

6) Higienizar as mãos com álcool em gel disponível 
na recepção;

 

 

 7) Manter a distância de 1,50 metro (um metro e 
meio) entre as pessoas; 

8) Deverá ser respeitado a marcação de lugares nas 
salas de aula e outros espaços coletivos; 

9) Para evitar aglomerações, os pais devem deixar os 
filhos na entrada principal da escola; 

10) Caso seja necessário o acesso, em especial o 
acompanhamento das crianças da Educação Infantil, 
devem seguir o protocolo de aferição de 
temperatura e evitar circular por muito tempo nas 
áreas comuns; 

11) Os estudantes permanecerão no ambiente 
escolar conforme dia e horário referente ao grupo 
direcionado pela Orientação Educacional; 

12) Será disponibilizado nas dependências da escola 
recipientes com álcool e gel e espaços reservados 
para a higienização das mãos. 

 

 

Cada estudante deverá trazer seu kit individual. 

• Deverão portar copo, colher e prato.  (Após a 
refeição, os materiais deverão ser guardados em 
bolsa plástica para realizar a higienização do 
mesmo em casa; 
 

• Os estudantes deverão portar, garrafa de água e 
recipiente com álcool em gel para uso individual.  
Estes deverão ser trazidos de casa. Casos 
especiais, deverão ser dialogados com a o 
Orientação Educacional da escola.

 
 
 
 

Recomendamos que a circulação dos pais ou 
responsáveis no espaço da escola seja evitada ao 
máximo. Serão priorizados os agendamentos 
individualizados, para evitar o acúmulo de pessoas 
nos ambientes. O contato pessoal deve ser evitado 
ao máximo.  

Quando o atendimento presencial for inevitável, a 
entrada e permanência no espaço escolar deve 
obedecer a todos os protocolos de segurança. 

Em caso de atendimento aos setores da escola a 
seguir, realizar agendamento prévio. 

Secretaria Escolar: Rodrigo Alexandre Lima 
Horário de Funcionamento: 7h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00 
 
Orientação Pedagógica: Julyana Nunes 
Horário de Funcionamento: 8h00 às 11h40 e 13h00 às 17h00 
 
Serviço Social: Francisca Camila 
Horário de Funcionamento: 9h00 às 11h40 e 13h00 às 15h00 
 
Biblioteca: Flávia Barros 
Horário de Funcionamento: 7h00 às 11h40 e 13h00 às 17h00 
 
Telefones para contato: 
Escola: 3296-7672 
WhatsApp da Orientação Educacional: 9.9706-1831 
WhatsApp da Assistente Pedagógica: 9.9625-8022 

 

LOCAL DE ENTRADA 

ORIENTAÇÃO 


