
 

 

Comunicado Nº 23/2021 

Direção 

Recife, 04 de março de 2021. 

 

Estimadas Famílias Marista São Luís: 

 

Vivemos, neste momento, no Brasil e em todos os estados da federação, bem como em muitos 

municípios, uma situação de extrema gravidade provocada pelo aumento significativo de casos da Covid-

19, superlotação das redes hospitalares pública e privada, contaminação de parcela da população mais 

jovem. 

Diante desse cenário preocupante, as autoridades governamentais e de saúde vêm nos alertando 

para a necessidade do cumprimento dos protocolos sanitários e impondo medidas restritivas de 

fechamento das atividades não essenciais como uma das formas de controle da pandemia. 

Entendemos que a decisão de manter as escolas em funcionamento passa pela importância desses 

espaços na construção do conhecimento e no desenvolvimento socioemocional de nossas crianças, 

adolescentes e jovens, já tão comprometidos desde o ano passado. Mas, para isso, precisamos todos, 

educadores, estudantes, famílias, estarmos atentos e nos ajudarmos mutuamente. 

Algumas medidas estão sendo revistas e fortalecidas, pelos membros do comitê permanente do 

Colégio, como o modelo do rodízio em alguns anos/séries, o escalonamento dos recreios, a ampliação no 

quantitativo de portarias para a saída dos estudantes, a reorganização do estacionamento, a dinâmica das 

equipes, visando à preservação da saúde de cada um(a). No entanto, sabemos que, sistematicamente, 

precisamos e devemos avaliar o percurso, adotando outras medidas sempre que necessário. 

Por isso, o Colégio Marista São Luís, cumprindo com o seu papel de agente educativo e social, volta 

a entrar em contato com vocês para retomar alguns aspectos do protocolo para o ano letivo de 2021 e 

apresentar alguns encaminhamentos importantes, a fim de que possamos continuar com as portas abertas 

e trabalhando em benefício da comunidade escolar. 

• HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA: pedimos especial atenção para os horários de cada ano/série. 

Observando esses horários, contribuímos para que as aglomerações sejam minimizadas. Pedimos às 

famílias que não aglomerem próximo às portarias. 

• USO DA MÁSCARA: sabemos o quanto o uso adequado da máscara é importante para diminuir a 

propagação do vírus e conter o número de pessoas infectadas. Assim, não permitiremos que 

estudantes e qualquer pessoa não a utilizem ou a utilizem de forma inadequada, nos espaços internos 

do Colégio.  



 

 

• CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS: salientamos a necessidade de as famílias continuarem 

comunicando esses casos, com a maior brevidade possível, para que possamos fazer os 

encaminhamentos pertinentes. Importante, também, que esses(as) estudantes permaneçam, em casa, 

afastados(as) de suas atividades escolares, pelo período indicado nos protocolos e/ou pelo médico 

assistente. Nesse momento, a transparência, o diálogo, a empatia são fundamentais. Casos de 

familiares que residem na mesma casa também devem ser comunicados e o protocolo de afastamento 

também é aplicado, evitando a propagação do vírus.  

• RODÍZIO: embora não seja a melhor sistemática, é o que é viável, neste momento, para alguns 

anos/séries, a fim de cumprir a regra de distanciamento entre as carteiras, conforme previsão em 

decreto.  Exercitar o cuidado, a paciência, o respeito é condição que contribui para o bem-estar 

individual e coletivo. 

Ao tempo em que retomamos esses aspectos, informamos que medidas sociodisciplinares estão 

sendo tomadas junto aos(às) estudantes nos casos de descumprimento das normas que vão de 

atendimentos individualizados para diálogo e combinados, passando por advertências orais e escritas e, 

em casos de reincidência, afastamento temporário das aulas presenciais para o modelo remoto.  

Certos de podermos continuar contando com a sua parceria, apoio e orientações, junto ao(à) 

seu(sua) filho(a), enviamos nossas cordiais saudações. 

 

 

Fraternalmente, 

 

Lucielma Ribeiro Suyenne Macedo 

Vice-Diretora Educacional Coordenadora Pedagógica  NAP I 
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