


ACEITE DO TERMO
DE RESPONSABILIDADE:
É fundamental que os responsáveis
sinalizem seu consentimento ao Termo de
Responsabilidade referente ao retorno
presencial dos alunos. O documento foi
enviado através do aplicativo Marista
Conecta buscando facilitar esse processo
de validação, de maneira segura e
dinâmica.
Caso ainda não tenha acesso ao aplicativo,
pedimos que faça o download clicando
aqui. O Marista Conecta será uma
ferramenta importante no nosso processo
de retomada, pois permite um contato
ainda mais próximo entre colégio e
famílias.

Agora iniciamos um novo tempo...

ATESTADO MÉDICO:
É imprescindível o atestado médico para o
retorno às aulas presenciais dos alunos
com doenças crônicas como asma,
hipertensão, diabetes, disfunções da
imunidade e cardiopatias congênitas.

REUNIÕES DE
ORIENTAÇÃO DO DIRETOR:
Visando tornar todo nosso planejamento o mais
transparente possível, faremos transmissões para
famílias de cada segmento. As reuniões serão
promovidas pelo diretor Edmilson Rodrigues
Martins, juntamente com a coordenadora de
cada segmento.

Data: Quarta-feira (18/11)

Horário: 16h

Clique aqui para participar!

Ensino Fundamental Anos Finais 

Data: Quinta-feira (19/11)

Horário: 16h

Clique aqui para participar!

Ensino Médio

https://colegiosmaristas.com.br/app-marista-conecta/?utm_source=bitly&utm_campaign=app-marista
https://bit.ly/REUNIAOEFAF
https://bit.ly/REUNIAOEM
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• Garantir o uso do uniforme.

• Certificar-se de que o estudante estará levando para o Colégio o kit, contendo três máscaras, 

álcool gel 70% e garrafa de água com bico.

• Aferir a temperatura do estudante todos os dias antes de sair de casa e verificar a existência de 

sintomas como tosse, falta de ar, dor de cabeça, dor no corpo ou dor de garganta. Em casos de 

temperatura superior a 37,5º C ou existência de qualquer sintoma relacionado, o estudante deverá 

permanecer em casa, comunicando o Colégio para orientações e eventuais providências quanto ao 

planejamento dos estudos.

• Conforme exigido pela Vigilância Sanitária, o responsável terá de realizar o preenchimento de um 

checklist diário. 

• Dar ao estudante a oportunidade de fazer perguntas e de expressar como se sentir ao voltar para 

o Colégio.

• Como responsáveis, seguir as recomendações a fim de incentivar os estudantes a fazerem o 

mesmo.

• O Colégio promoverá a organização que for necessária para realizar o atendimento e respeitar os 

protocolos de saúde (como adaptação do plano de ensino e horário de aulas, designação de professores, 

agrupamento de alunos, reorganização de turmas, etc.), devendo essa organização ser observada pelos 

alunos e responsáveis.

• Parte da carga horária continuará sendo remota, de modo que seja possível adotar as medidas de 

combate ao COVID-19.

• Periodicamente o Colégio elaborará relatórios situacionais, como instrumentos de monitoramento 

e avaliação do retorno da atividade e, sendo necessário qualquer mudança-inclusive suspensão das aulas 

presenciais-fará as devidas comunicações.

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.



O cenário atual nos coloca inúmeros 
desafios e um deles é exercer um olhar de 
cuidado individual e com o outro. Dessa 
forma, 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, 
assim 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 orgãos
de saúde e educação do Paraná.



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 isto 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.




