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O Marista Centro-Norte, desde o início de 2020, acompanha de perto a situação

pandêmica da Covid-19, com o desenrolar do número de casos, óbitos, decretos

federais e estaduais, orientações da Organização Mundial da Saúde e boletins

epidemiológicos do Ministério da Saúde. A partir deles, uma série de ações foram

definidas pela nossa instituição para a garantia da continuidade do processo de

aprendizagem com segurança.

No ano passado aprendemos a lidar com o novo, com aulas totalmente remotas e,

posteriormente, híbridas; com a imersão na educação tecnológica, na capacitação

técnica dos educadores, na reorganização de nossa infraestrutura e no cuidado com

toda a comunidade educativa.

Agora, começamos o ano letivo de 2021 com a esperança que dias melhores virão e a

certeza que precisamos continuar reforçando o cuidado com a vida. Estamos

preparando tudo para que seja um ano com segurança, responsabilidade social,

comprometimento com o processo ensino-aprendizagem e acolhimento.

Nos alegramos em saber que o país iniciou o plano de vacinação da Covid-19, porém

sabemos que teremos um longo caminho a percorrer até garantirmos a segurança

sanitária que nos respaldará para o retorno à normalidade. Continuaremos a enfrentar

desafios, já que o vírus continua em alto nível de circulação, causando uma crescente

constante nos números de casos e óbitos em nosso país. Mas, acreditamos que, com a

parceria das famílias e com a compreensão de todos na prática deste protocolo de

segurança, vamos superar as dificuldades e vivenciar o melhor possível este ano

letivo.

Todos nós somos convidados a permanecer sendo agentes corresponsáveis de amor,

saúde, cuidado e bem-estar.

Desejamos a todos um excelente 2021 e, desde já, nos colocamos à disposição para

sempre atendê-los.

Direção e Equipe Técnica do Colégio Marista São José - Barra

1.APRESENTAÇÃO
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2.1 – O que é a Covid-19 e como ocorre a transmissão?

A Covid – 19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e se caracteriza por

quadros que variam de infecções assintomáticas a problemas respiratórios graves. Os

sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dor no corpo,

dificuldade para respirar, perda do paladar e olfato.

O diagnóstico da Covid-19 é realizado pelo profissional de saúde, com o suporte dos

exames laboratoriais para confirmação.

A transmissão do vírus ocorre de uma pessoa contaminada para outra ou por contato

próximo por meio de toque de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro.

Também pode ocorrer contaminação através do contato com objetos ou superfícies

contaminadas, como mesas, celulares, maçanetas, brinquedos, livros, dentre outros.

2. COVID-19

2.2 – Recomendações para casos suspeitos

Recomendamos às famílias e estudantes, com suspeita ou infectados pela Covid-19, para

que procurem atendimento médico, fiquem em casa e acompanhem a evolução do quadro

de saúde. Em caso de confirmação da Covid-19, comunicar ao NAP referente ao ano de

escolaridade do estudante através dos seguintes contatos:

• Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I: (21) 3078.1827 / isilva.rj@marista.edu.br

• 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I: (21) 3078.1819 / mdeus@marista.edu.br

• Ensino Fundamental II e Ensino Médio: (21) 3078.1821 / tcoliveira@marista.edu.br

Informamos que os colaboradores também seguirão protocolo interno de segurança.

2.3 – Procedimento em casos de relato sintomático

Se o estudante desenvolver algum sintoma de Covid-19 durante o período que estiver

em aula, o mesmo será encaminhado para a enfermaria do colégio e a família será

avisada para que possa buscar o mesmo o mais rápido possível.

Por isso, reforçamos que as famílias precisam evitar que os estudantes compareçam ao

colégio caso já tenha relatado algum sintoma previamente, evitando riscos e

transtornos.
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2.4 – Quais cuidados de prevenção?

A covid-19 continua a ser uma contaminação de alto risco e em grande escala, tendo a

cada dia mais variantes encontradas, que aumentam sua complexidade e capacidade

de transmissão. Diante desse cenário, se faz necessário a ampliação dos cuidados,

como:

• Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou

então higienizar com álcool em gel 70%.

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com  as 

mãos.

• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

• Manter uma distância mínima de 1,5 metro em espaços coletivos

• Evitar abraços, beijos e apertos de mãos.

• Higienizar, com frequência, celular, brinquedos e demais objetos de uso contínuo.

• Não compartilhar objetos de uso pessoal.

• Manter os ambientes limpos e bem ventilados.

• Evitar circulação desnecessária e espaços com aglomeração. 

• Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até

melhorar.

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

• Utilizar máscara sempre que precisar sair de casa.
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3. MEDIDAS ADOTADAS PELO COLÉGIO

3.1 – Higienização

Desde o início da pandemia, o colégio se preocupou com a sanitização e segurança 

sanitária do nosso espaço escolar. Com isso, temos uma série de procedimentos 

implementados quanto à higienização para as atividades presenciais, como:

• Materiais informativos sobre boas práticas e higiene das mãos em banheiros,

recepções e demais espaços de uso comum.

• Orientações sobre os cuidados necessários ao tossir ou espirrar, assim como a

atenção para evitar tocar olhos, nariz e boca sem a higienização adequada das

mãos.

• Disponibilização do álcool em gel (70%) em todas as recepções, salas de aula,

banheiros e demais espaços.

• Monitoramento para manutenção do distanciamento entre as pessoas.

• Incentivo a higienização constante de utensílios pessoais, tais como aparelhos

celulares, mochilas, óculos, chaves, crachás entre outros.

• Os bebedouros serão para uso exclusivo de copos e garrafas, que deverão ser de

uso individual e intransferível.

• Serão realizadas a higienização e desinfecção adequadas das superfícies das

salas de aula e demais espaços, antes do início das aulas e a cada troca de

turno.

• Obrigatoriedade do uso de máscaras para toda a comunidade educativa.

• É obrigatória a aferição de temperatura, uso de álcool em gel e higienização dos

sapatos no tapete sanitizante, para entrar no espaço escolar.
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3.2 – Layout dos espaços

Procedimentos importantes adotados no ambiente escolar:

• Ventilação natural: as portas e janelas estarão abertas, mesmo nos espaços com

ar condicionado ligado.

• Entrada e saída dos responsáveis, fornecedores e demais visitantes:

continuaremos com restrições para garantir a maior segurança possível.

• Distanciamento: as regras de distanciamento estarão em conformidade com as

regulamentações locais em todo o ambiente escolar. A sinalização para demarcar a

distância mínima estabelecida é feita com materiais gráficos.

• Na sala de aula, as mesas dos estudantes são organizadas respeitando o

distanciamento de 1,5m.

• Fluxo dos estudantes: para evitar aglomerações e garantir o distanciamento, o

acesso aos espaços coletivos serão restritos e as atividades pedagógicas serão

concentradas nas salas de aula. Os horários de entrada e intervalos também

planejados para contribuir no melhor fluxo possível.
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4. COMO SERÁ O ANO LETIVO
Até que se tenha segurança sanitária para flexibilização do distanciamento e demais ações do

protocolo, seguiremos com as singularidades deste período pandêmico.

4.1 – Aulas híbridas

Considerando as especificidades de cada estudante e suas respectivas famílias,

ofereceremos aulas híbridas (presenciais e on-line), até que tenhamos segurança para

retomada total das aulas presenciais, conforme as orientações dos órgãos governamentais e

sanitários.

As turmas do Maternal II à 2ª série do Ensino Médio terão aulas híbridas com

escalonamento, em que 50% da turma pode participar presencialmente e 50% acompanha a

transmissão ao vivo via Teams. As turmas serão organizadas em dois grupos (A e B), que

serão definidos pela equipe pedagógica, garantindo que os dois grupos por turma tenham o

mesmo (ou similar) quantitativo de estudantes. O escalonamento intercala semanalmente,

conforme exemplo:

1ª semana: 2ª semana:

Os irmãos que estudam no mesmo turno, serão contemplados na mesma organização do

escalonamento.

Os estudantes do Maternal I poderão frequentar as aulas presenciais todos os dias, sem o

escalonamento, tendo em vista que nesta faixa etária precisam da rotina diária para melhor

adaptação à dinâmica escolar e que o número de estudantes por turma neste ano de

escolaridade já é reduzido devido as normas legais.

A 3ª série do Ensino Médio também terá aulas presenciais todos os dias, sem

escalonamento, visto a singularidade desta série enquanto conclusão do ciclo da educação

básica e a preparação para os exames nacionais e internacionais do mundo acadêmico.

Grupo A

SEG – QUA-
SEX

Presencial

TER - QUI
Remoto -

Teams

Grupo B

SEG – QUA-
SEX

Remoto -
Teams

TER - QUI Presencial

Grupo A

SEG – QUA-
SEX

Remoto -
Teams

TER - QUI Presencial

Grupo B

SEG – QUA-
SEX

Presencial

TER - QUI
Remoto -

Teams



9

4.2 – Como acessar o Teams

Para os estudantes veteranos, o acesso à plataforma Microsoft Teams acontecerá

com mesmos login e senha já utilizados. Caso você tenha perdido essas informações,

contate a orientação educacional ou coordenação pedagógica do seu segmento.

Os estudantes novatos devem seguir os seguintes passos para o acesso ao nosso

Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde ocorrem as aulas online:

• Passo 1: Acesse www.office.com

• Passo 2: Clicar no ícone da plataforma Teams.

• Passo 3: Serão solicitadas as seguintes informações :

Usuário: nº de matricula@marista.g12.br

Exemplo: 1234567890@marista.g12.br

Senha: CPF responsável financeiro+Br

Exemplo: 12345678Br (B maiúsculo)

O número de matrícula foi criado no ato de inscrição no exame de admissão e

encontra-se disponível no contrato de prestação de serviços.

Solicitamos que as famílias escolham, junto aos estudantes, a foto do perfil que irão

colocar no Teams. A foto precisa ser do estudante e adequada para fins educacionais.

mailto:1234567890@marista.g12.br


4.3 – Entrada e saída dos estudantes

Os horários de entrada e saída dos estudantes nas aulas presenciais, serão conforme tabela a

seguir:

Segmento Turmas Matutino Vespertino Acesso

Educação infantil e 

1º ano do Ensino 

Fundamental I

Maternal I e II 7h30 às 11h30 13h30 às 17h30 Recepção do 

Maristinha
Pré I 07h20 às 11h40 13h20 às 17h40

Pré II 07h10 às 11h50 13h10 às 17h50

1º ano 07h10 às 12h 13h10 às 18h

Ensino Fundamental I 2º ao 5º ano 07h10 às 12h 13h10 às 18h

Recepção do 

Maristão

Ensino Fundamental II 6º ao 9º ano 06h50 às 12h20

-

Ensino Médio 1ª e 2ª série 06h50 às 13h10 

(segunda a 

quinta-feira)

06h50 às 11h30 

(sexta-feira)

14h10 às 17h50 

(segunda, quarta e 

sexta-feira)

3ª série 06h50 às 13h10 

(segunda a 

quinta-feira)

06h50 às 12h20 

(sexta-feira)

14h10 às 17h50 

(segunda, quarta e 

sexta-feira)

Neste momento, o uso das catracas está suspenso.

Solicitamos que respeitem os horários de entrada e saída de cada série e o cumprimento da

divisão dos grupos determinados para cada turma nas aulas presenciais, para evitar

aglomeração. Sejamos pontuais.

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, a transmissão das aulas via plataforma Teams 

serão nos seguintes horários:

No Ensino Fundamental II ao Ensino Médio, as aulas online serão no mesmo horário que o 

presencial, nas salas de aula virtuais da plataforma Microsoft Teams. 

Segmento Turmas Matutino Vespertino

Educação infantil e 

1º ano do Ensino 

Fundamental I

Maternal II 09h às 10h 15h às 16h

Pré I 08h às 09h30 14h às 15h30

Pré II 09h às 10h30 15h às 16h30

1º ano 08h às 10h 14h às 16h

Ensino Fundamental I 2º ao 5º ano 07h20 às 11h50 13h20 às 17h50

10
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4.4 – Atividades pedagógicas

Devido o modelo de aulas híbridas e as medidas de segurança, as aulas presenciais

acontecerão na sala de aula regular do estudante, evitando a circulação em demais espaços

durante as aulas.

A utilização do teatro e ginásio acontecerá sempre que necessário, viável e seguro, avaliando

os impactos, recursos e execução do protocolo.

Neste primeiro momento, também não haverá atividade de campo presencialmente.

4.5 – Lanche e intervalo

Os estudantes poderão utilizar o pátio no horário do intervalo, respeitando o distanciamento e

sem compartilhamento de lanche. O espaço a ser utilizado será organizado de forma a evitar

grande circulação dos estudantes e reforçaremos o monitoramento e sanitização para

cumprimento das medidas necessárias nestas áreas coletivas.

Solicitamos que evitem o envio de brinquedos, livros, jogos, adereços e demais objetos, para

diminuir o risco de contaminação.

Estudantes a partir do 1º ano do Ensino Fundamental I e estudantes do Programa Marista em

Tempo Integral podem adquirir os lanches da terceirizada Alimenttar. Os lanches só poderão

ser comprados através da plataforma nutribem e serão entregues aos estudantes nos horários

dos intervalos, seguindo todas as recomendações sanitárias.

Para mais informações sobre a Alimenttar e para acessar o protocolo da empresa, acessar o link:

http://marista.edu.br/saojosebarra/wp-content/uploads/2021/01/PROTOCOLO-ALIMENTTAR-1.pdf .

Se for da preferência da família, poderá enviar o lanche de casa, devidamente higienizado.

http://marista.edu.br/saojosebarra/wp-content/uploads/2021/01/PROTOCOLO-ALIMENTTAR-1.pdf
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4.6 – Cuidados de segurança

Adotamos medidas de higienização, reorganização dos espaços e demais ações estruturais e

pedagógicas para a segurança de toda a comunidade educativa. As medidas podem ser vistas no

item 3 deste protocolo. Além disso, reforçamos os seguintes cuidados:

• Kit de higiene: Solicitamos que os estudantes tragam de casa o kit de higiene – máscara,

garrafinha de água, álcool em gel e utensílios de uso pessoal - para minimizar os riscos de

contágio.

• Higienização das mãos: Todos deverão utilizar o álcool em gel e lavar as mãos sempre que

houver deslocamento entre os espaços ou utilização de materiais.

• Medição de temperatura: Na entrada da Unidade será realizada a medição de temperatura

com o termômetro digital de infravermelho. Em caso de febre (temperatura acima de 37º), o

estudante, familiar ou visitante não poderá circular nas dependências maristas, devendo retornar

para casa e seguir os procedimentos recomendados pelos órgãos de saúde.

4.7 – Acesso ao colégio

Para evitar aglomerações, os pais devem deixar os filhos nas entradas indicadas para cada

segmento. Caso seja necessário o acesso, em especial no caso de acompanhamento das crianças

da Educação Infantil, devem seguir o protocolo de aferição de temperatura e evitar circular por

muito tempo nas áreas comuns dos prédios.
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4.8 – Atendimento na Unidade

Os atendimentos continuarão via plataforma Teams. Caso seja necessário o atendimento

presencialmente, o mesmo é definido pela direção e equipe técnica do colégio.

4.9 – Aulas extracurriculares

As atividades esportivas e culturais do ano de 2021 seguirão este protocolo institucional para a

garantia dos cuidados e segurança de toda a comunidade educativa. As turmas terão vagas

reduzidas e seguirão as seguintes orientações:

• As escolinhas do SETE acontecerão no modo presencial, sem escalonamento. Não haverá aula

remota nestas escolinhas.

• As escolinhas do SEAC acontecerão no modelo híbrido, sem escalonamento. Aqueles que

escolherem o remoto, participarão das aulas via Teams.

• É obrigatório o uso de máscaras durante as atividades das escolinhas e é vedado o

compartilhamento de materiais de uso pessoal (copo, toalha, colete e etc).

• Recomendamos a utilização de cabelos presos e redução de acessórios e adereços nas aulas

extracurriculares.

• Todos os equipamentos das atividades serão higienizados antes e durante as aulas.

• Os (as) estudantes de 3 a 6 anos não trocarão de roupa, ou seja, farão a aula com o uniforme

escolar.

• Os (as) estudantes a partir de 07 anos trocam de roupa, utilizando o uniforme da atividade.

• Não será permitido o acesso e permanência dos responsáveis durante as atividades.

• Os instrutores irão buscar os estudantes sempre na recepção principal do colégio, no horário da

atividade. Solicitamos pontualidade das famílias.

• Caso o estudante relate algum sintoma da Covid-19, será encaminhado imediatamente para a

enfermaria e a família será avisada para dar prosseguimento no protocolo.

• Assim como as aulas do ensino regular, as atividades presenciais acontecem em acordo com os

decretos governamentais.

4.10 – Atividades Pastorais

Os encontros dos grupos pastorais, como PJM, Catequese e Crisma, acontecerão no modelo híbrido,

sem escalonamento. A família, no ato da inscrição, poderá optar pela modalidade de preferência

(presencial ou remoto). Aqueles que escolherem o remoto, participarão dos encontros via Teams.

Todos os projetos pastorais acontecerão de acordo com este protocolo de segurança.
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.

4.10 – Programa Marista em Tempo Integral

As atividades do Programa Marista em Tempo Integral acontecerão presencialmente e sem

escalonamento.

Os estudantes que permanecerem no integral precisam trazer 6 máscaras reservas por dia,

além dos objetos de uso pessoal que constam na lista.

Para maiores informações e detalhamento do programa, a coordenadora Viviane Rosa está à

disposição.

Telefone: (21)3078.1712 / E-mail: vrosa.barra@marista.edu.br

4.11 – Biblioteca, laboratórios e parquinhos

A biblioteca, laboratórios e os brinquedos nos parquinhos estarão fechados. Só serão liberados

para utilização quando houver a segurança necessária, de acordo com as orientações

sanitárias.

Os pátios estarão com higienização reforçada, porém, com uso restrito e escalonado.
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Para maiores informações sobre este ano letivo, convidamos os responsáveis para a primeira

reunião com as equipes pedagógicas, conforme calendário a seguir:

5. CRONOGRAMA DE REUNIÕES COM 

PAIS/RESPONSÁVEIS

Ano de 

escolaridade

Data Horário Link de acesso

Maternal I 08.02 09h https://bit.ly/3629jZh

Maternal II 08.02 16h https://bit.ly/3p7ixeg

Pré I 04.02 Manhã – 08h / 

Tarde – 14h

Manhã: https://bit.ly/3p9rLqm

Tarde: https://bit.ly/2Y6hwqJ

Pré II 04.02 Manhã – 09h / 

Tarde – 15h

Manhã: https://bit.ly/2LUePWU

Tarde: https://bit.ly/39Yfui7

1º ano 04.02 Manhã – 10h / 

Tarde – 16h

Manhã: https://bit.ly/3pcuTSf

Tarde: https://bit.ly/2Y2toKD

2º ano 04.02 Manhã – 07h / 

Tarde – 13h

Turma A (manhã): https://bit.ly/363rI7W
Turma B (manhã): https://bit.ly/36190h1
Turma C (manhã): https://bit.ly/2NuYd8H
Turma D (tarde: https://bit.ly/3sOZszK
Turma E (tarde): https://bit.ly/3iEG2c7
Turma F (tarde): https://bit.ly/3qOEAXz

3º ano 04.02 Manhã – 08h / 

Tarde – 14h

Turma A (manhã): https://bit.ly/396GzQJ
Turma B (manhã): https://bit.ly/2Y6Fu5q
Turma C (tarde): https://bit.ly/2Nv0kt5
Turma D (tarde): https://bit.ly/2Y5S7xG

4º ano 04.02 Manhã – 09h / 

Tarde – 15h

Manhã: https://bit.ly/3qHpWRD

Tarde: https://bit.ly/39Tm4Gt

5º ano 04.02 Manhã – 10h / 

Tarde – 16h

Manhã: https://bit.ly/3c9dLcB

Tarde: https://bit.ly/3iABeVd

6º ano 26.01 08h https://bit.ly/3bUvKDh

7º ano 27.01 08h https://bit.ly/2LM8VHl

8º ano 28.01 08h30 https://bit.ly/35O3EFW

9º ano 29.01 08h30 https://bit.ly/3qtNhpW

1ª série 28.01 07h https://bit.ly/3oWhxcx

2ª série 28.01 07h https://bit.ly/3oWhxcx

3ª série 29.01 07h https://bit.ly/3sz2XtP

Em breve, informaremos as turmas dos estudantes, assim como a divisão dos grupos e

professores.

https://bit.ly/3629jZh
https://bit.ly/3p7ixeg
https://bit.ly/3p9rLqm
https://bit.ly/2Y6hwqJ
https://bit.ly/2LUePWU
https://bit.ly/39Yfui7
https://bit.ly/3pcuTSf
https://bit.ly/2Y2toKD
https://bit.ly/363rI7W
https://bit.ly/36190h1
https://bit.ly/2NuYd8H
https://bit.ly/3sOZszK
https://bit.ly/3iEG2c7
https://bit.ly/3qOEAXz
https://bit.ly/396GzQJ
https://bit.ly/2Y6Fu5q
https://bit.ly/2Nv0kt5
https://bit.ly/2Y5S7xG
https://bit.ly/3qHpWRD
https://bit.ly/39Tm4Gt
https://bit.ly/3c9dLcB
https://bit.ly/3iABeVd
https://bit.ly/3bUvKDh
https://bit.ly/2LM8VHl
https://bit.ly/35O3EFW
https://bit.ly/3qtNhpW
https://bit.ly/3oWhxcx
https://bit.ly/3oWhxcx
https://bit.ly/3sz2XtP
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A instituição respalda as atividades presenciais nas orientações das autoridades de

saúde do país e da Organização Mundial de Saúde. Nesse sentido, seguimos as

recomendações sanitárias de higiene e limpeza e protocolos preventivos. O cuidado e

a segurança fazem parte da volta às aulas em nossa instituição.

Ao decorrer do ano letivo será garantido o espaço de cuidado, acolhida e afeto com os

colaboradores, estudantes e famílias, reforçando nossa missão enquanto colégio

humanista e católico.

Temos a certeza que poderemos contar com a compreensão e parceria das famílias,

para que possamos ter um ano letivo com segurança, acolhimento e responsabilidade.

Estaremos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas e dialogar o que for

necessário.

Como diz São Marcelino Champagnat, “A educação é uma obra de amor”. Que ele

continue a interceder pela nossa missão de se conectar e educar pela força do amor.

Que Maria Boa Mãe nos proteja neste ano letivo.

6. CONCLUSÃO




