


Este tempo que vivemos de isolamento social, com
certeza deixará grandes marcas em nós. Lembranças
de um tempo de incertezas e angústias, mas
também lembranças de um tempo de aproximação
mesmo que distantes fisicamente.

Deixaremos registrado na história a relação de
proximidade, confiança e parceria entre escola e a
família, pois nunca estivemos tão juntos.

A escola adentrou as casas dos estudantes. Em um
pedacinho de cada casa montou-se um espaço da
sala de aula: as aulas começaram a ser dadas por
meio de computadores, celulares e tablets,
atividades realizadas com apoio das famílias,
vivências e desafios que tinham o objetivo de
aproximar a família e contribuir para o alívio das
tensões do dia a dia. Hoje, com muita tranquilidade,
podemos dizer que fomos muito bem acolhidos em
cada casa.

Claro que deixamos muitas coisas para trás e que
nada substitui a nossa escola, as amizades e os
momentos em grupos, os abraços. Não tínhamos a
presença de nossos amigos, mas a professora estava
ali, através de uma tela sendo convidada para
conhecer a rotina de cada família.

Foi um tempo de superação que conseguimos
estreitar laços em um cenário que achávamos
impossível e um tempo de muitas, mas muitas
aprendizagens.

Aprendemos a fazer lives, reuniões virtuais,
descobrimos as facilidades que o mundo virtual nos
possibilita. Pais e professores se superaram.

Nossos estudantes deram um show de engajamento
e participação e tiveram a oportunidade de
aprender muito sobre tecnologia, organizar seu
tempo e a conviver com os seus familiares.

Agora iniciamos um novo tempo, e a
reabertura das instalações físicas aos
estudantes e educadores é um passo
importante em um momento de muitas
incertezas e angústias. Por isso, planejamos
o retorno com todo o cuidado e com base
em orientações técnicas de profissionais da
saúde, órgãos oficiais e instituições
competentes. O sucesso depende de cada
um de nós. Precisaremos seguir todas as
orientações e os procedimentos aqui
apresentados.

O momento é de ampliarmos a parceria, a
confiança e o diálogo entre os membros
desta comunidade educativa. Vamos viver
juntos mais um desafio: com
responsabilidade, alegria, cuidado, amor e
muita fé; e faremos do Colégio Marista de
Cascavel um lugar seguro para todos. É
tempo de ser presença responsável!

Nossa equipe está engajada na criação de
protocolos de segurança, para que o
ambiente escolar esteja o mais seguro
possível neste momento.

Que São Marcelino Champagnat nos
ilumine e conduza.



O cenário atual nos coloca inúmeros
desafios e um deles é exercer um olhar de
cuidado individual e com o outro. Sendo
assim, precisamos adaptar a forma como
nos relacionamos em comunidade, a fim de
preservar a vida.

Enquanto instituição de ensino, o Colégio
Marista de Cascavel, tem ainda mais
responsabilidade de ser amparo educativo,
orientando, auxiliando e mobilizando a
todos que de alguma forma se conectam
ao nosso propósito e Missão.

Para a retomada das aulas presenciais é
necessário que estejamos em sintonia. A
partir dessa premissa, criamos um
protocolo de atuação com as medidas que
serão adotadas para prevenção da
proliferação do vírus Covid-19 e outros que
provocam doenças respiratórias, a partir do
cuidado com nossos educadores,
estudantes e famílias.

Os procedimentos apresentados nesta
cartilha fazem parte do Protocolo de
Retomada Presencial, desenvolvido pela
Rede Marista de Colégios, com a chancela
do Hospital Marcelino Champagnat e da
Escola de Medicina da PUCPR, ambos do
Grupo Marista, seguindo as orientações
dos organismos de saúde e educação do
Paraná.





HIGIENIZAÇÃO E
PROTOCOLOS DE RETORNO
DAS AULAS PRESENCIAIS:
Seguindo as orientações governamentais,
criamos normativas para a realização de
ações preventivas e aquisição de produtos
químicos, capazes de minimizar as
potenciais formas de contágio, bem como
garantir ao nosso Colégio os insumos
necessários para a execução dos
procedimentos. Definição de protocolos
diários e padrões de procedimentos, que
devem ser seguidos por toda a comunidade
educativa.

PROTOCOLO 
PEDAGÓGICO:
Nossa premissa  é  a preservação da saúde 
e   o cuidado com estudantes, professores, 
colaboradores, famílias e a comunidade de 
um modo geral.

Agora iniciamos um novo tempo, 
criando os protocolos de retorno. 













Nesse período, muitas preocupações perpassam o cotidiano de todas e todos nós, atingindo em cheio

nossas emoções. Apresentamos algumas sugestões para que mães, pais e responsáveis possam dialogar

com as crianças sobre as perspectivas de retorno.

Nesse momento é de grande valia repassar com as crianças as orientações de saúde, higiene e segurança

da escola. Será importante perceber que haverá restrições de atividades, de contato físico, de

aglomeração, que ainda serão necessárias, o que poderá causar frustrações. Nesse sentido, é importante

que as crianças entendam a necessidade dessas medidas. As equipes educativas trabalharão estas

questões a todo momento com as crianças, e o reforço em casa será muito positivo.

Cabe ressaltar que não é preciso suprimir as eventuais frustrações. É justo que sejam vividas, lamentadas,

acolhidas e compreendidas.

Quando as atividades extracurriculares presenciais retornarem, o acompanhamento de mães, pais e

responsáveis será de grande importância para que as crianças possam compreender o momento.

Para tanto, a pergunta tradicional “como foi seu dia na escola?” pode não ser a melhor estratégia. É uma

pergunta um tanto vaga, nem sempre as crianças conseguem abstrair e responder adequadamente.

Sendo assim, pode ser uma estratégia lançar mão de perguntas mais objetivas, tais como: você aprendeu

alguma coisa legal hoje? Conversou com a professora? Com qual dos seus amigos você conversou mais?

Houve alguma novidade, alguma surpresa? Desse modo, incentiva-se o diálogo e poderá se perceber

como a experiência do retorno será vivenciada pela criança.

Quando estivermos, novamente, compartilhando os espaços físicos da escola, será fundamental o

cuidado em saúde, a fim de protegermos toda a sociedade. Sendo assim, se houver sinal de

contaminação, se a criança apresentar sintomas, ou se tiver contato com alguém infectada(o), pedimos

que comunique a equipe da escola, para que sejam adotadas as medidas necessárias.

O momento tem provocado dúvidas, dificuldades? Entre em contato conosco, troque impressões,

percepções, questionamentos. Vivemos um contexto atípico, que pode trazer situações inusitadas para

todos(as). Vamos encontrar juntos(as) caminhos viáveis para superar, ou pelo menos lidar com as

limitações da melhor forma possível.









Estudamos com muito carinho e cuidado os protocolos de retorno. A responsabilidade nesse momento é 
compartilhada entre famílias, estudantes, colaboradores e professores do Colégio. Contamos com a 
parceria de todos nos cuidados antes e depois das aulas.

• Atendimentos administrativos (secretaria, financeiro e coordenações) acontecerão, preferencialmente,
de forma remota, como telefone, e-mail ou Marista Conecta. As exceções serão atendidas
presencialmente, exclusivamente com agendamento de horário.

• Atendimentos educacionais (professores, coordenações e Direção) serão realizados mediante
agendamento prévio por telefone, Marista Conecta ou e-mail. A conversa com os profissionais será
exclusivamente por meio virtual (no Teams) ou por telefone.

• Os responsáveis deverão respeitar o horário do turno escolar, tanto para deixar quanto para buscar o
estudante nas instalações físicas do colégio. A tolerância será de 20 minutos. Não será permitida a
permanência do estudante em horário não compatível ao turno escolar.

• Caso tenha algum familiar ou aluno apresente sintomas do Covid-19 (como: tosse seca, febre, cansaço
e dificuldade para respirar) reforçamos a importância de manter o estudante em casa e comunicar
imediatamente o Colégio. Caso o estudante tenha condições de saúde, retorna para a modalidade remota
de ensino.

• Os estudantes que fazem parte do grupo de risco devem permanecer em casa e realizar as
atividades de forma remota. Em caso de doença e ausência nas atividades remotas ou presenciais, os
responsáveis deverão enviar Atestado Médico ao Núcleo Psicopedagógico do Colégio.

• Todas as famílias deverão assinar e se comprometer em seguir o Termo de Cumprimento do Plano de
Prevenção, que está disponibilizado no sistema Prime.









• Quem (alunos, familiares e colaboradores) é considerado grupo de risco e quais devem ser 
as orientações?
De acordo com o Ministério da Saúde são considerados grupos de risco:
- Idosos acima de 60 anos;
- Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados,
portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada);
- Doenças pulmonares; pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio,
portadores de asma moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC);
- Câncer ou tratamentos como quimioterapia e uso de imunossupressores;
- Imunodeprimidos;
- Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
- Diabéticos, conforme juízo clínico;
- Gestantes de alto risco;
- Obesos (IMC acima de 40);
- Doenças hematológicas graves;
- Doenças hepáticas em estado avançado;
- Doenças neurológicas crônicas ou graves;
- Doenças hereditárias degenerativas.

Em crianças, os fatores de risco são os mesmos.

• O aluno está ansioso ou nervoso por conta da pandemia. A escola terá algum tipo de 
acompanhamento?

Sim, professores, coordenadores e demais profissionais da equipe de atendimento darão as 
orientações e o apoio necessário às famílias.

• A partir de que idade a máscara deve ser utilizada? Quais os protocolos gerais de utilização 
da máscara pelos estudantes?

O uso da máscara é orientado pela Associação Brasileira de Pediatria a partir dos 2 anos de idade 
e obrigatória durante todo o tempo no Colégio. No intervalo para o lanche, devido a retirada 
e o manuseio, sugerimos a troca. A máscara que foi trocada deverá ser colocada num saco 
plástico para lavagem em casa.

• Como será realizado o desembarque de alunos?
A orientação é que o desembarque seja realizado pelos pais para evitar o contato da criança com 
outras pessoas. Os pais ou o aluno devem abrir a porta evitando o contato do colaborador com a 
maçaneta do carro. Cada segmento terá seu horário e estratégia específica para entrada e saída 
de acordo com cronograma divulgado.

• Como será o funcionamento das cantinas?
A Cantina permanecerá fechada por tempo indeterminado.

• Quais cuidados alunos devem ter na hora das refeições?
A orientação é não trazer lanche para ser consumido na escola.




