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Prezada Comunidade Educativa do Marista Sant´Ana!

Com o coração pleno da esperança que caracteriza a atitude de
todos os Cristãos que se fortalecem na fé, planejamos e
organizamos, de modo estratégico e com bastante antecedência, o
guia de protocolos para as aulas e atividades presenciais, seguindo
as determinações legais emitidas pelas autoridades
governamentais em nível estadual e municipal.

Cumpre-nos zelar pelo cuidado com a vida de nossas crianças,
jovens, famílias, professores, colaboradores, enfim, com a vida de
todos os membros da nossa comunidade escolar. Por essa razão,
detalhamos todos os procedimentos necessários no presente
documento, que mostra como nos organizamos para que seja um
retorno com o máximo de segurança possível.

Este guia traz orientações e informações sobre:
• Como será feito o processo de higienização;
• Ações e orientações para a comunidade escolar;
• Orientações aos educadores;
• Orientações aos estudantes e famílias;
• Principais mudanças na rotina e operação do colégio.

Seguir com atenção e cuidado essas orientações vai garantir a nossa
segurança e proteção à vida de todos. Precisamos ter a consciência da
importância do cuidado mútuo: quando cuidamos de nós,
consequentemente estamos cuidando de todos aqueles que conosco
convivem. Lembramos que a responsabilidade para o sucesso das ações
de prevenção é de todos.

Cada um deve contribuir seguindo, rigorosamente, o protocolo de
segurança e proteção presente neste guia, entendendo que a ação de
uma única pessoa impacta a vida de muitas outras. É preciso atitude
colaborativa.

Reforçamos, portanto, a necessidade e a importância das atitudes de
cuidado individuais e coletivas para prevenir o contágio e evitar a
disseminação da doença. Contamos com a sua ajuda! Faça sua parte!
Ajude-nos a defender e valorizar a vida por meio de ações responsáveis
e colaborativas!

Marisa Crivelaro da Silva
Diretora



O cenário atípico atual nos desafia a 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, temos ainda mais
responsabilidade de ser amparo educativo, orientando,
auxiliando e mobilizando todos que, de alguma forma, se
conectam com o nosso propósito e missão.

Para que possamos estar em sintonia nessa retomada, criamos
um protocolo de atuação com as medidas que serão adotadas
para a prevenção da proliferação do coronavírus e outros que
provocam doenças respiratórias, a partir do cuidado com nossos
educadores, estudantes e famílias.

Este documento, que permanece em construção devido
aos desdobramentos que envolvem a área de Educação na
cidade de Uruguaiana, apresenta o cenário com protocolos de
higienização dos nossos espaços e orientações para o retorno
das atividades presenciais.

1. O uso da máscara é obrigatório para todos que estiverem nas
dependências escolares.

2. A higienização das mãos deve ser realizada frequentemente.

3. Manifestações de afeto por meio do toque estão proibidas.

4. O álcool gel deve ser passado nas mãos sempre que houver
contato com superfícies de uso comum.

5. Deve ser utilizada uma garrafinha de água individual. Não é
permitido compartilhar chimarrão, copos, xícaras e outros
utensílios semelhantes.

6. As escadas devem ser priorizadas para a locomoção entre os
espaços.

7. A escola deve ser comunicada imediatamente sobre os sintomas:
tosse seca, febre, cansaço e dificuldade para respirar.

8. Faça a sua parte. A saúde é um compromisso de todos!



A partir da deliberação das formas de atuação frente às situações
específicas de retorno, estabelecemos padrões de procedimentos
diários, revisando protocolos de acesso e conduta e realizando a
comunicação e o alinhamento junto à comunidade educativa.

Os protocolos foram organizados localmente, em sintonia com a
Estrutura Executiva dos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista.
Todas as decisões foram e/ou serão validadas pelo médico Fabiano
Ramos, chefe do serviço de Infectologia do Hospital São Lucas da
PUCRS, e pela médica do trabalho, Ana Beatriz Escobar, da Estrutura
Executiva do empreendimento.

As informações e as especificações de tipo e modelo dos materiais e
produtos usados são baseadas em informações dos órgãos federais
competentes: Ministério da Saúde e Anvisa.

A empresa Olimpo é a parceira na organização dos materiais e
do treinamento para aplicação de produto de pulverização para
desinfestação dos espaços. As máscaras para os educadores foram
confeccionadas por costureiras comunitárias, reforçando a economia
solidária.

A nossa escola segue as determinações locais, conforme protocolos
estabelecidos. O retorno se dará de forma escalonada, cuidando o
número máximo de estudantes por turma.

Seguiremos também o modelo de distanciamento controlado,
conforme determinações das bandeiras do governo estadual.



O COE local (Centro de Operações de Emergências da Saúde) é
formado pelos seguintes profissionais:
• Marisa Crivelaro da Silva (Diretora);
• Isabel Cristina Simonetti Azcué (vice-diretora);
• Laísa Pizzutti Beulck (Analista de comunicação);
• Roger D´Ávila (Encarregado de Manutenção);
• Rosa Helena Machado (Analista Administrativa Escolar);
• José Francisco da Rosa Garay (Presidente da Associação de Pais

e Mestres do Colégio Marista Sant’Ana - APAMESUR).

Para garantir que o distanciamento seja respeitado e seguir as
determinações estaduais, as salas de aula somente receberão um número
de estudantes que represente até 50% da sua capacidade de ocupação,
respeitando o distanciamento exigido em protocolo do Estado.

Caso o número de estudantes presenciais da turma que utiliza a sala seja
superior a essa porcentagem, a turma em questão acompanhará as aulas
no formato de bimodalidade – ou seja, com os estudantes divididos em
dois grupos, intercalando entre uma semana presencial e outra com
atividades domiciliares.

Para essa organização, é essencial que as famílias respondam a pesquisa,
que será enviada por e-mail, e informem sobre a intenção de que
os estudantes compareçam presencialmente ao Colégio.

Ao longo do ano letivo, as famílias poderão optar por mudar essa decisão
– um estudante que estava em atividades domiciliares pode passar a
ir presencialmente e vice-versa – desde que informe ao Colégio. É
importante destacar que essas mudanças podem alterar a definição sobre
a bimodalidade das turmas.

O Colégio irá acompanhar sistematicamente o número
de estudantes presenciais, avaliando, a cada 15 dias, se será necessário
atuar com a bimodalidade em cada turma.

Caso haja necessidade de escalonamento em dois grupos, o Colégio
informará às famílias sobre a composição da turma, para que os
responsáveis estejam cientes de qual grupo o estudante fará parte e da
data da atividade presencial.





• A higienização das salas de aulas ocorrerá a cada troca de
turno com os produtos que são a base de cloro e álcool.

• A limpeza de descargas, torneiras das pias, trincos de portas,
interruptores de luz, dispensers, teclados dos computadores
das salas, corrimãos (toda estrutura de contato),
principalmente superfícies, será feita a cada duas horas.
Corrimão, elevador, trincos e interruptores serão higienizados
após início da aula e após o intervalo.

• A equipe local foi devidamente treinada sobre a atuação
em todos os espaços e produtos utilizados na higienização.

• Haverá atenção redobrada para a higienização dos
banheiros, com sinalização na entrada acerca do limite de
usuários por vez, feita a partir do número de cabines
disponíveis (ex.: duas cabines = dois usuários).

• Será feita a pulverização dos espaços do Colégio
com quaternário de amônio, produto extremamente eficaz
contra vírus e que fica ativo por cerca de três horas. A
aplicação será diária e após o horário escolar, sem a circulação
de pessoas na escola.

• As janelas permanecerão abertas durante os turnos de aula.

• Haverá uma zona limpa nos acessos da unidade, isto é, espaço no qual
acolheremos a comunidade escolar para higienização antes do
ingresso no ambiente interno. Haverá tapete sanitizante para limpeza
das solas dos sapatos, totem com álcool gel para as mãos e serão
seguidos alguns protocolos: entrada somente de pessoas com máscara
e restrição do número de acessos a partir de escala de horários. A
comunicação visual sobre a prevenção será fixada em locais visíveis.





Educar pelo exemplo é uma premissa que envolve todos os
colaboradores maristas, inclusive os que não atuam em sala de
aula. Em nossa jornada, eles são a referência nas práticas de
prevenção.

• O uso das máscaras é obrigatório e o Colégio fornecerá os
demais EPIs específicos às funções que necessitarem.

• Ocorrerá a verificação de temperatura obrigatória para todos
os educadores, diariamente, no momento de ingresso no
Colégio. Todos devem se dirigir ao espaço destinado (sala de
atendimento). Após essa etapa, os professores devem ir direto
para as salas de aula e usar os EPIs solicitados. Posteriormente,
devem acompanhar a chegada dos estudantes em sala para
garantir o afastamento do mobiliário e seguir as
determinações de distância.

• Deve ser realizada a higienização constante das mãos com
água e sabão ou álcool em gel, disponível em todos os
ambientes do Colégio.

• Os professores têm o dever de incentivar os estudantes para a
constante higienização das mãos.

• Deve ser mantido o distanciamento entre todos (estudantes,
professores, colaboradores) de, no mínimo, um metro e meio (1,5m)

• Atividades de Educação Física serão em sala de aula,
preferencialmente teóricas e/ou de jogos pedagógicos.

• Os recreios e intervalos, quando fora da sala de aula, serão
escalonados e em horários diferentes para evitar aglomeração nos
espaços abertos.

• Educadores do grupo de risco permanecerão em atividades home
office: pessoas acima de 65 anos, diabéticos, hipertensos,
cardiopatas, gestantes, pessoas com doenças respiratórias em
tratamento, pessoas com diminuição da imunidade em decorrência
de alguma doença.

• As reuniões presenciais estão suspensas.

• As equipes permanecerão envolvidas em formações sobre os
protocolos de higienização e retorno às aulas.

• Todo caso de educador positivado será comunicado ao COE Saúde
Marista (composto por representantes da Estrutura Executiva), junto
com o exame e/ou atestado médico.



Aprender também é reconhecer o seu papel social no mundo.
Nossos estudantes são incentivados a serem protagonistas
também na mobilização em prol da vida.

• O uso das máscaras será obrigatório e todos deverão trazer
uma ou mais de reserva na mochila para troca. Recomenda-se
a troca a cada três horas ou sempre que a máscara apresentar
umidade em excesso.

• Na Recepção do Colégio, os estudantes terão à disposição
álcool em gel e líquido, para higienização das mãos e também
dos materiais de aula.

• Os estudantes devem trazer garrafa de água para uso
individual, pois os bebedouros estão lacrados.

• É recomendado que o lanche seja trazido de casa.

• Os horários de entrada e saída serão escalonados entre as
turmas (de 10 em 10 minutos). Os ciclos de ensino serão
separados nos momentos de entrada e saída para evitar
aglomeração, sendo a saída realizada a partir da formação de
fila em área demarcada.

• O estudante deverá chegar e ir direto para sua sala de aula,
direcionando-se para seu lugar. As mesas dos estudantes estarão
organizadas com o distanciamento previsto no protocolo de
segurança. O professor manterá distanciamento mínimo dos
estudantes.

• O elevador não deverá ser utilizado (salvo casos específicos, como
mobilidade reduzida e outros), somente as escadas.

• Os estudantes que fazem parte dos grupos de risco devem ficar em
casa. Os pais deverão enviar cópia ou foto do Atestado Médico
para sec.santana@maristas.org.br



ACESSO TURNO MANHÃ:
• das 7h10 às 7h25 – estudantes dos Anos Finais
• das 7h25 às 7h40 – estudantes do Ensino Médio
• às 8h – fechamento da portaria para estudantes.

Para acesso posterior, apenas com contato e liberação anterior
da Coordenação.

SAÍDA TURNO MANHÃ:
• 11h45às 11h55 – Anos Finais
• 12h às 12h45 – Ensino Médio

ACESSO TURNO TARDE:
• das 13h10 às 13h20 – estudantes do 1º E 2º ano EF
• das 13h25 às 13h40 – estudantes do 3º, 4º e 5º ano EF
• das 13h40 às 14h – estudantes da Educação Infantil
• às 14h – fechamento da Portaria para estudantes.

Para acesso posterior, apenas com contato e liberação
anterior da Coordenação.

SAÍDA TURNO TARDE:
• 17h30 às 17h45 – estudantes do 1º e 2º ano EF
• 17h40 às 18h – estudantes do 3°, 4° e 5° ano EF
• 18h às 18h15 – estudantes da Educação Infantil
• 18h15 – Fechamento da escola



• Será respeitado o distanciamento de 1,5m entre as crianças.
Foram criados layouts e instrução para a realidade da nossa
escola.

• Os brinquedos utilizados nas salas de aula serão os com
menor possibilidade de sobrevivência do vírus (de preferência
que não sejam de tecido, papel ou madeira).

• Cada estudante deverá levar o seu material.

• As mochilas serão separadas.

• As manifestações de afeto serão de formas diferentes
e divertidas.

• Os brinquedos que permanecerem em sala
serão higienizados pela equipe de limpeza com álcool, a cada
troca de turno.

•Os estudantes serão orientados para a importância das regras de 
distanciamento na entrada, saída, intervalos e durante as aulas.

•Os educadores criarão, junto aos estudantes, códigos para interação,
dinâmicas de alongamento, entre os períodos de aula, respeitando o
distanciamento indicado.

•Os estudantes deverão manter as mochilas suspensas nas cadeiras ou
nos ganchos de apoio das mesas.

•Os estudantes devem utilizar o seu material escolar (como estojos,
cadernos, garrafas de água, fichários, livros e materiais didáticos).
•
•Classes e cadeiras serão posicionadas mantendo o distanciamento
mínimo exigido e não deverão ser alteradas.



A luta contra esta ameaça à vida é responsabilidade de todos.
Contamos com a parceria das famílias maristas para os cuidados
domiciliares e no dia a dia escolar.

• Não será permitido o acesso ao Colégio, salvo para responsáveis
da Educação Infantil e 1º ano e de estudantes com
necessidades educativas especiais (qualquer nível de ensino).
Para esses pais, será exigido o uso da máscara, bem como para
todas as pessoas que entrarem no Colégio. Será permitida a
entrada somente de um pai/responsável por estudante.

• Em caso de necessidade de atendimento dos
setores administrativos e Coordenações, priorizar o contato de
forma remota (telefone, e-mail ou contato nos demais canais
oficiais). Caso seja imprescindível o atendimento presencial,
solicitar agendamento.

• Caso haja algum familiar que apresente sintomas da covid-
19, comunicar imediatamente o Colégio.

• Para evitar aglomerações, os eventos próximos previstos em
calendário escolar estão suspensos. Todos serão informados sobre
eventuais alterações de datas.

• As famílias receberão boletins de atualização desse protocolo caso
seja feita alguma alteração.



• Em um primeiro momento, não será permitida a

circulação entre as estantes, exceto dos funcionários da

biblioteca. O acervo será aberto gradativamente.

• Nesse período, será restrito a 30% da capacidade total o uso

dos espaços, pufs, almofadas, equipamentos e jogos.

• Os estudantes deverão solicitar títulos por e-mail ou

telefone, com retirada no dia seguinte ao pedido.

E-mail: biblio.santana@maristas.org.br





• As dicas de prevenção e cuidado estarão representadas em
diversos pontos da escola a partir das peças de comunicação
visual.

• As atividades complementares serão ofertadas conforme as
determinações de cada decreto municipal e de acordo com as
possibilidades do colégio.

• Pátio, biblioteca e pracinhas, auditórios e salas de uso coletivo
estão interditados por tempo indeterminado, exceto quando
utilizadas para substituir sala de aula em função do tamanho
das turmas e do distanciamento exigido.

• As práticas esportivas no ambiente escolar estarão suspensas,
conforme decreto municipal, por tempo indeterminado.

• Serão suspensos todos os eventos presenciais próximos
previstos em calendário escolar.

• Estudantes e colaboradores que apresentarem sintomas gripais devem
permanecer afastados.

• Caso algum estudante ou colaborador apresentar sintomas da doença,
os órgãos municipais e estaduais serão informados.

• O atendimento da lancheria será mantido exclusivamente para
estudantes e educadores, mas com uma organização prévia de cada
turma.

• Fornecedores serão atendidos em horários específicos estabelecidos
pelo Colégio. Os materiais não perecíveis entregues serão
acondicionados em espaço específico por até 24h, já os materiais
perecíveis serão imediatamente higienizados pela equipe da unidade,
para evitar a presença do vírus.

• A escola precisa ser avisada imediatamente quando houver a suspeita
ou confirmação da doença entre familiares de estudantes e
educadores, a fim de realizar os encaminhamentos determinados no
decreto municipal.

• A partir da suspeita, orientamos que a pessoa seja afastada por 14
dias, tendo em vista que o resultado do exame de confirmação da
covid-19 leva alguns dias para ficar pronto, a mesma indicação serve
para quadro gripal e alteração de temperatura.

• O retorno fica condicionado à apresentação de atestado ou de exame
com confirmação negativa da covid-19.

• Todas as pessoas que circularem na escola serão incentivadas a
realizar a higienização periódica de seus pertences (computadores,
celulares e demais materiais de trabalho) com álcool líquido.
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