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O Marista Centro-Norte acompanha de perto e com cuidado toda a situação pandêmica

que estamos enfrentando desde o início de 2020. Ao longo desse tempo, estamos

atentos às leis, decretos, resoluções, orientações e dados estatísticos que são base

para definição de nossas ações, para a garantia da continuidade do processo de

aprendizagem com segurança.

Nos adaptamos às 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 segundo semestre do ano letivo de 2021 com avanços na

campanha de vacinação no município do Rio de Janeiro e com maior quantitativo de

estudantes de volta ao presencial, mas com o reforço no cuidado que precisa continuar

até acabar este período pandêmico. Preparamos tudo para que seja um semestre com

segurança, responsabilidade social, comprometimento com o processo de ensino-

aprendizagem e com o socioemocional de cada membro de nossa família Marista.

Para garantirmos a segurança sanitária necessária nesse momento que nos desafia,

contamos com toda a comunidade educativa para a execução deste protocolo

institucional, que foi atualizado a partir do contexto atual e que respaldará nosso

cotidiano escolar durante este semestre. Acreditamos que, com a parceria das famílias

e com a compreensão de todos, vamos vivenciar o semestre com os valores que nos

movem e com o cuidado necessário.

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

saúde, cuidado e bem-estar.

1.APRESENTAÇÃO
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Doença causada pelo coronavírus , a Covid-19 se caracteriza por quadros

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

mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta, 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, entre outros.

2. COVID-19

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 necessária a ampliação dos cuidados, como:

, com água e sabão, ou

então higienizar com álcool em gel 70%.

, cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as

mãos.

com as mãos não lavadas.

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

objetos de uso pessoal.

7. Manter os .

desnecessária e espaços com aglomeração.

, evitar contato físico com outras pessoas e ficar em casa até

melhorar.

e ter uma alimentação saudável.

sempre que precisar sair de casa.
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Recomendamos às famílias e estudantes, com suspeita ou infectados pela Covid-19,

que procurem atendimento médico, façam o exame para confirmação de diagnóstico,

fiquem em casa e acompanhem a evolução do quadro de saúde.

Em caso de confirmação do estudante com Covid-19, o responsável precisa comunicar

o colégio, para que possamos proceder com o afastamento da turma, pelo período de 10

dias, a partir do primeiro dia de sintoma do estudante confirmado. Neste período, todos os

estudantes da turma participarão das aulas e atividades extracurriculares no modo

remoto.

Caso outro estudante apresente sintoma durante o período de afastamento da turma,

precisará notificar o colégio e permanecer no remoto no período de 10 dias desde o seu

primeiro sintoma.

Se algum membro da família do estudante estiver infectado pela Covid-19, o estudante

precisa permanecer no ensino remoto durante o período de transmissão e notificar ao

colégio. Em casos de familiares de estudantes não há afastamento de toda a turma.

Informamos que os colaboradores também seguirão protocolo interno de segurança.
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3. MEDIDAS ADOTADAS

Seguem os procedimentos implementados quanto à higienização para as atividades

presenciais:

• 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.

• Uso de álcool em gel (70%), ao entrar no colégio, antes do ingresso nas salas de

aula e outras situações de contato com superfícies.

• Manutenção do distanciamento entre as pessoas, em todos os espaços.

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

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

• Os bebedouros serão para uso exclusivo com 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, de 

preferência a utilização das máscaras do modelo N95/PFF2.
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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.

• 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 (um) metro, conforme recomendação da Nota Técnica S/IVISA-

Rio Covid-19 nº 16/21.

• Fluxo dos estudantes: O acesso aos espaços coletivos será sempre com

planejamento prévio da equipe pedagógica e com a supervisão necessária para

garantir que não aconteçam aglomerações. Os horários de entrada e intervalos

também planejados para contribuir no melhor fluxo possível.

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

Continuaremos dando preferência ao atendimento on-line. Quando for necessário o

atendimento presencial, será feito com agendamento prévio, para manter a

organização e controle necessário.
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4. COMO SERÁ O SEMESTRE LETIVO

Conforme informado às famílias, ao encerrar o primeiro semestre letivo, em consonância

com as resoluções oficiais anunciadas, cumprindo as orientações da Vigilância

Sanitária e considerando a nota técnica S/IVISA-RIO COVID-19 Nº 16/21, emitida em

10 de junho pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de

Saúde do Rio de Janeiro e com o aval do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-

19, formado por cientistas e especialistas em saúde, em que a Secretaria Municipal de

Educação (SME) autorizou o distanciamento de um metro entre carteiras dentro das

unidades escolares da cidade, reorganizamos os espaços entre as nossas carteiras

escolares em todas as turmas da escola, o possibilitando o retorno ao modelo 100%

presencial, sem a necessidade do escalonamento a partir do dia 2 de agosto de 2021.

4.1 – Aulas híbridas

Considerando as especificidades de cada estudante e suas respectivas famílias,

continuaremos oferecendo 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 famílias que optarem em permanecer no modo remoto, precisam comunicar ao

colégio e enviar o termo de adesão a esta modalidade, conforme orientação da

legislação estadual.



Segmento Turmas Matutino Vespertino Acesso

Solicitamos que respeitem os horários de entrada e saída de cada série, para evitar

aglomeração.

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, as aulas on-line serão nos seguintes horários 

de transmissão:

Do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio, as aulas on-line 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

Maternal I e II 7h30 às 8h30 13h30 às 14h30

Pré I 7h30 às 9h 13h30 às 15h

Pré II 7h30 às 9h 13h30 às 15h

1º ano 7h30 às 9h30 13h30 às 15h30

Ensino Fundamental I 2º ao 5º ano 7h20 às 11h50 13h20 às 17h50
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4.3 – Atividades pedagógicas

Devido ao modelo de aulas híbridas e às medidas de segurança, as aulas presenciais

acontecerão, preferencialmente, na sala de aula regular do estudante.

A utilização dos demais espaços da unidade acontecerá sempre que necessário, viável e

seguro, avaliando os impactos, recursos e execução do protocolo.

Neste momento, ainda não teremos saídas para atividades de campo presencialmente.
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4.4 – Cuidados de segurança

• Kit de higiene: Solicitamos que os estudantes tragam de casa o kit de higiene, para minimizar

os riscos de contágio:

Máscara: É importante trazer 3 máscaras reservas, com identificação, para que possam ser feitas as

trocas a cada 2 (duas) horas e/ou sempre que necessário. Solicitamos a preferência pela utilização

da máscara N95/PFF2 e a atenção necessária para não utilizar máscaras de pano que já estejam

folgadas e com pouca aderência ao rosto. Recomendamos que os estudantes tenham duas

embalagens para o armazenamento adequado das máscaras, sendo uma para as que foram

utilizadas e uma para as que estão limpas.

Garrafinha de água: Não será possível a utilização dos bebedouros sem que o estudante tenha

sua garrafa ou copo.

Álcool em gel: Em todo o espaço do colégio há álcool em gel disponível, porém é importante que

cada estudante tenha seu recipiente pessoal, para facilitar a utilização constante.

Material de uso pessoal: Não será permitido o compartilhamento de materiais entre os

estudantes.

• 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 37°), o

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

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

4.5 – Lanche e intervalo

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

compartilhamento de lanche.

As famílias que optarem pelo envio do lanche individual devem ter a atenção para que o lanche

esteja acondicionado em embalagem de fácil manuseio, para que o estudante possa abrir sem

precisar de ajuda.

A empresa terceirizada Alimenttar está atendendo normalmente toda a comunidade para lanches

previamente reservados, através da plataforma Nutribem, e com o serviço de buffet no almoço.
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4.6 – 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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4.7 – Atendimento na Unidade

O atendimento presencial só ocorrerá se for inevitável e com agendamento prévio,

obedecendo às medidas orientadas neste protocolo. Os atendimentos continuarão,

preferencialmente, via Teams.

4.8 – Aulas extracurriculares

As atividades esportivas e culturais 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 100% 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 etc.).

• Recomendável a utilização de cabelos presos e redução de acessórios e adereços nas

aulas extracurriculares.

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

aulas.

• Os estudantes de 3 a 6 anos não trocarão de roupa, ou seja, podem fazer com uniforme da

escola ou vir com a roupa da atividade por baixo do uniforme escolar.

• Os estudantes a partir de 7 anos trocam de roupa, utilizando o uniforme da atividade.

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

a enfermaria e a família será avisada para dar prosseguimento ao protocolo.

• O estudante que está afastado das atividades presenciais na escolaridade devido à Covid-19

também não poderá comparecer às atividades extracurriculares.

4.9 – Atividades Pastorais

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

híbrido, sem escalonamento. 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 – Tempo Integral

As atividades do Marista em Tempo Integral acontecerão 100% presencialmente e sem

escalonamento.

Os estudantes que permanecerem no Integral precisam trazer 3 máscaras reservas por turno,

além dos objetos de uso pessoal que constam na lista.

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

enfermaria e a família será avisada para dar prosseguimento ao protocolo.

4.11 – Laboratórios, ginásio, teatro e espaços de

convivência

O ginásio, laboratórios, teatro e espaços de convivência, como a praça da contemplação e

pátio do Maristinha, serão utilizados, de forma gradativa, com avaliação prévia de cada

atividade, respeitando este protocolo e com a garantia de segurança para todos os

envolvidos nas atividades a serem vivenciadas nestes espaços.

A utilização destes espaços, assim como demais flexibilizações de circulação dos

estudantes, estarão sempre passíveis de mudanças na organização, de acordo com as

estatísticas que estivermos vivenciando, pois acompanhamos diariamente os dados

referentes à pandemia de Covid-19 no município e no estado do Rio de Janeiro e as

respectivas consequências para garantia da segurança e prevenção de nossa comunidade.

4.12 – Biblioteca

Os estudantes poderão realizar empréstimos de livros na biblioteca, que seguirá o protocolo

necessário no espaço, de acordo com as orientações da Secretaria Estadual de Saúde do

Rio de Janeiro.

Os livros, quando devolvidos, ficarão separados por um período de cinco dias, não podendo

ser emprestados e nem colocados no acervo antes deste prazo.

Após os cinco dias, serão higienizados, para que outros estudantes possam utilizar.
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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, segue as

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

a segurança fazem parte do cotidiano escolar em nossa instituição.

Ao decorrer do semestre 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 de que poderemos contar com a compreensão e parceria das

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

responsabilidade.

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

necessário.

5. CONCLUSÃO




