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A AUDÁCIA ESTÁ NO 
NOSSO DNA

“A verdadeira medida de um homem não é como ele se
comporta em momentos de conforto e conveniência, mas
como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio.”
Essa frase, dita pelo ganhador do Nobel da Paz de 1964,
Martin Luther King Jr., pode ser aplicada com exatidão ao
contexto contemporâneo dos nossos dias.

A crise tão profunda ocasionada pela pandemia do
coronavírus gera insegurança quanto ao futuro e exige um
rápido poder de adaptação. Nosso Colégio, que viveu o seu
primeiro ano em 2020, está pronto para os novos caminhos
que este novo tempo traz.

Temos, em nosso DNA Marista, o valor da audácia.

Somos empreendedores, agimos com coragem e
responsabilidade, atentos ao contexto no qual estamos inseridos
e discernimos com ousadia as decisões que tomamos em prol da
nossa missão. Exploramos possibilidades que a realidade nos
apresenta, com inovação, para contribuir na promoção da vida.

A definição deste valor que herdamos do nosso Fundador São
Marcelino Champagnat, nos faz seguir adiante, com um plano de
prevenção à Covid-19, que garanta segurança, confiança e
transparência à nossa comunidade educativa.

O cuidado está presente.

E, queremos estar presentes na vida de cada família que optou
por iniciar este novo ano conosco. Coerência e presença serão
características para avançar nos próximos meses, que ainda
requerem atenção e sensibilidade.

Que possamos comunicar a esperança.

Ir. Claudiano Tiecher
Diretor



É TEMPO DE CUIDAR 
DA VIDA

O cenário atípico atual nos desafia a exercer um olhar de
cuidado individual e com o outro. Dessa forma, precisamos
adaptar a maneira de como nos relacionamos em
comunidade, a fim de preservar a vida.

Enquanto instituição de ensino, o Marista Santo Antônio, de
Sinop, 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 que possamos estar em sintonia nessa retomada,
criamos um protocolo de atuação com as medidas que serão
adotadas para a prevenção da proliferação à Covid-19 e
outros que provocam doenças respiratórias, a partir do
cuidado com nossos educadores, estudantes e famílias.

Esse documento apresenta o cenário, com protocolos de
higienização dos espaços do Colégio e orientações para as
atividades presenciais. Trata-se de um conteúdo aberto,
com medidas que podem ser partilhadas e implementadas
em outras frentes de combate ao vírus no município.

HIGIENIZAÇÃO
Tem foco na realização de ações preventivas e aquisição de

produtos químicos capazes de minimizar as potenciais formas de

contágio, bem como garantir os insumos necessários para a

execução dos procedimentos.

ATIVIDADES PRESENCIAIS
Tem alinhamento ao decreto municipal com as atividades

presenciais. O grupo de trabalho organizou e definiu as medidas

que devem ser seguidas pela comunidade educativa frente a esse

novo desafio, bem como padrões de procedimentos e protocolos

diários.



NOSSA ORGANIZAÇÃO1



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

Os protocolos foram organizados pelo Grupo de Trabalho do
Colégio, que está em sintonia com a Estrutura Executiva dos
Colégios da Rede Marista. Todas as decisões foram e/ou serão
validadas pelo Dr. Fabiano Ramos, infectologista da PUCRS,
universidade da Rede Marista.

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

NOSSA 
ORGANIZAÇÃO



PLANO DE 
ATIVIDADES 
PRESENCIAIS2



As aulas 100% presenciais iniciarão em 3 de fevereiro para a
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
Com o retorno de todos os níveis, para evitar aglomeração
nos inícios e términos de aulas, as entradas e saídas de
estudantes serão realizadas de forma escalonada, seguindo
planejamento interno comunicado às famílias.

Todos os estudantes, de todas as turmas da manhã e da
tarde, estão autorizados a frequentar as aulas de forma
presencial no dia 3 de fevereiro, com exceção daqueles que
optarem pela manutenção do isolamento social,
pertencerem ao grupo de risco, estiverem com sintomas
gripais, suspeita e/ou confirmação da Covid-19.

Será assegurada a modalidade de aula online aos estudantes que
optarem pela manutenção do isolamento social, pertencerem ao
grupo de risco, estiverem com sintomas gripais, suspeita e/ou
confirmação da Covid-19, preservando seu direito escolar,
inclusive em apresentações, apresentação de trabalhos, registro
de presença, dentre outros. Pedimos que a família que optar
pelo estudo domiciliar comunique à Coordenação do segmento.

As atividades encaminhadas deverão ser realizadas por meio da
plataforma Marista Virtual 3.0.

As famílias que optarem pelas atividades presenciais em 2021
deverão preencher o Termo de Anuência e Acordo de
Cumprimento ao Plano de Prevenção à Covid-19, que deverá ser
encaminhado via agenda escolar.

Conforme dispõe o artigo 18 do Decreto Municipal n. 027/2021,
o percentual do retorno das aulas presenciais é definido de
acordo com o boletim informativo da Covid-19 emitido
diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância
Epidemiológica.

De acordo com os artigos 17 e 18 e seus parágrafos – que
estipulam as classificações de risco do Município –, caso haja a
permanência de risco ALTO, por um período de 14 dias
consecutivos, implicará a redução das aulas presenciais em 50%
da capacidade da instituição. Ainda, estando a classificação em
MUITO ALTO, as aulas somente acontecerão por meio eletrônico.

No caso risco ALTO, o Colégio manterá grupos escalonados a fim
de reduzir a transmissão e facilitar o rastreamento dos
contactantes em caso de contágio. Os professores e funcionários
deverão comunicar imediatamente à Equipe do Colégio caso se
encontrem em situação de risco. A partir dessa informação,
planejar possíveis substituições.

PLANO DE 
ATIVIDADES 
PRESENCIAIS



Segue, abaixo, o demonstrativo da capacidade total de
estudantes do Colégio Marista Santo Antônio:

Capacidade total de 
estudantes

COLÉGIO MARISTA SANTO ANTÔNIO - CAPACIDADE TOTAL DE 

ESTUDANTES

Segmento Nível
Número de 

turmas

Capacidade 

total do 

Colégio por 

segmento

50% da 

capacidade 

total do 

Colégio por 

segmento

Educação Infantil 6 132 66

Ensino 

Fundamental 

Anos 

Iniciais 
9 244 122

Anos 

Finais
4 144 72

Ensino Médio 3 108 54

Total 628 314

Será feito um estudo e mapeamento de habilidades e
conteúdos que possam ter ficado prejudicados no
desenvolvimento do estudantes no ano letivo 2020, a fim de
que se possa considerar o planejamento de 2021 e anos
seguintes.

O acompanhamento do processo de aprendizagem será
realizado de forma sistemática e individualizada com o apoio
dos serviços de coordenação do colégio. Serão realizadas
avaliações diagnósticas e definidos planos de recuperação
da aprendizagem para os estudantes que apresentarem
defasagens na apropriação das habilidades essenciais,
levando em conta cada componente curricular/ano.



• Em caso de risco BAIXO ou MODERADO, as aulas serão na
modalidade 100% presencial, respeitando a higienização,
o distanciamento social (1 metro nas salas de aula, na
entrada e na saída dos estudantes; 1,5 metro durante
alimentação; e 2 metros durante a realização de
atividades físicas), além do uso obrigatório de máscara.

• Em caso de risco ALTO, por um período de 14 dias
consecutivos, as aulas serão de forma escalonada com
50% da capacidade total do Colégio. A organização do
escalonamento respeitará os protocolos, tendo como
critério a divisão em dois grupos, A e B, e ocorrerá por
semana.

• Em caso de risco MUITO ALTO, imediatamente as aulas
serão exclusivamente por meio eletrônico, a fim de
garantir a segurança dos alunos e educadores.

• A orientação semanal para os estudos, presenciais e
remotos, será disponibilizada pelo Marista Virtual 3.0,
favorecendo os estudantes para realizar os estudos
domiciliares.

• O desenvolvimento das atividades presenciais respeitará
o distanciamento, utilizando materialidades indicadas,
dando preferência ao uso individual de materiais e
brinquedos.

• As interações dos professores com os estudantes, em
atividades remotas, ocorrerão em momentos semanais
pelo Teams, em horários previamente informados.

Educação Infantil 

• A família que necessitar de qualquer esclarecimento será
atendida pela professora regente, através do Teams e/ou
presencial, com horário previamente agendado. As
coordenações continuarão acompanhando as famílias nos
casos individualizados.

• Aos estudantes cujos pais (e demais conviventes na mesma
residência) se encontrarem no Grupo de Risco, é sugerido
continuar com as atividades domiciliares. Aqueles que
optarem por permanecer em casa receberão as atividades via
Marista Virtual semanalmente.



• A família que necessitar de qualquer esclarecimento será
atendida pela professora regente, através do Teams ou
presencial, com horário previamente agendado. As
coordenações continuarão acompanhando as famílias nos
casos individualizados.

• Aos estudantes cujos pais (e demais conviventes na mesma
residência) se encontrarem no Grupo de Risco, é sugerido
continuar com as atividades domiciliares.

• Outras atividades, incluindo as sequências didáticas e projetos
de iniciação científica, serão adaptadas de acordo com o
contexto exigido pelo protocolo de segurança.

Ensino Fundamental
Anos Iniciais 1º e 2º anos

• Em caso de risco BAIXO ou MODERADO, as aulas serão na
modalidade 100% presencial, respeitando a higienização, o
distanciamento social (1 metro nas salas de aula, na entrada e
na saída dos estudantes; 1,5 metro durante alimentação; e 2
metros durante a realização de atividades físicas), além do
uso obrigatório de máscara.

• Em caso de risco ALTO, por um período de 14 dias
consecutivos, as aulas serão de forma escalonada com 50% da
capacidade total do Colégio. A organização do escalonamento
respeitará os protocolos, tendo como critério a divisão em
dois grupos, A e B, e ocorrerá por semana.

• Em caso de risco MUITO ALTO, imediatamente as aulas serão
exclusivamente por meio eletrônico, a fim de garantir a
segurança dos alunos e educadores.

• A orientação semanal para os estudos, presenciais e remotos,
será disponibilizada pelo Marista Virtual 3.0, favorecendo os
estudantes para realizar os estudos domiciliares.

• A organização, para os estudantes que estão em estudos
domiciliares, ocorrerá por meio de encontros virtuais de
forma síncrona, que serão realizados três vezes por semana e
conduzidos pela professora regente de sala. A Equipe
Pedagógica entrará em contato com a família para agendar
esses encontros. Além disso, haverá a disponibilização
semanal de atividades pelo Marista Virtual 3.0.



• Em caso de risco BAIXO ou MODERADO, as aulas serão na
modalidade 100% presencial, respeitando a higienização,
o distanciamento social (1 metro nas salas de aula, na
entrada e na saída dos estudantes; 1,5 metro durante
alimentação; e 2 metros durante a realização de
atividades físicas), além do uso obrigatório de máscara.

• Em caso de risco ALTO, por um período de 14 dias
consecutivos, as aulas serão de forma escalonada com
50% da capacidade total do Colégio. A organização do
escalonamento respeitará os protocolos, tendo como
critério a divisão em dois grupos, A e B, e ocorrerá por
semana.

• Em caso de risco MUITO ALTO, imediatamente as aulas
serão exclusivamente por meio eletrônico, a fim de
garantir a segurança dos alunos e educadores.

• A orientação semanal para os estudos, presenciais e
remotos, será disponibilizada pelo Marista Virtual 3.0,
favorecendo os estudantes para realizar os estudos
domiciliares.

• Para os estudantes que estão em estudos domiciliares, a
organização ocorrerá em dois momentos durante o
turno: primeiro, a transmissão de aulas pelo Teams; em
seguida, a disponibilização de atividades pelo Marista
Virtual 3.0, conforme o cronograma de escalonamento
dos grupos.

• A família que necessitar de qualquer esclarecimento será
atendida pela professora regente, através do Teams e/ou
presencial, com horário previamente agendado. As
coordenações continuarão acompanhando as famílias nos
casos individualizados.

• Aos estudantes cujos pais (e demais conviventes na mesma
residência) se encontrarem no Grupo de Risco, é sugerido
continuar com as atividades domiciliares.

Ensino Fundamental
Anos Iniciais 3º ao 5º ano



• Em caso de risco BAIXO ou MODERADO, as aulas serão na
modalidade 100% presencial, respeitando a higienização,
o distanciamento social (1 metro nas salas de aula, na
entrada e na saída dos estudantes; 1,5 metro durante
alimentação; e 2 metros durante a realização de
atividades físicas), além do uso obrigatório de máscara.

• Em caso de risco ALTO, por um período de 14 dias
consecutivos, as aulas serão de forma escalonada com
50% da capacidade total do Colégio. A organização do
escalonamento respeitará os protocolos, tendo como
critério a divisão em dois grupos, A e B, e ocorrerá por
semana.

• Em caso de risco MUITO ALTO, imediatamente as aulas
serão exclusivamente por meio eletrônico, a fim de
garantir a segurança dos alunos e educadores.

• A orientação semanal para os estudos, presenciais e
remotos, será disponibilizada pelo Marista Virtual,
favorecendo os estudantes para realizar os estudos
domiciliares.

• As aulas serão transmitidas, em tempo real, pelo Teams,
com acompanhamento das atividades por Monitores de
Tecnologias Educacionais e assistentes.

• A realização das avaliações ocorrerá presencialmente e
via plataforma Marista Virtual 3.0, conforme a
organização semanal de escalonamento.

• A família que necessitar de qualquer esclarecimento será
atendida pelo Professor Conselheiro, através do Teams e/ou
presencialmente, com horário previamente agendado. As
coordenações continuarão acompanhando as famílias nos
casos individualizados.

• Aos estudantes cujos pais (e demais conviventes na mesma
residência) se encontrarem no Grupo de Risco, é sugerido
continuar com as atividades domiciliares.

Anos Finais e 
Ensino Médio



Neste item, serão identificados todos os horários de início e
término de aula de cada turno, bem como do intervalo, e os
horários específicos de cada período de aula.

Os horários de entrada e saída serão organizados por
escalonamento de acordo com o segmento (Educação
Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio), a fim de
evitar aglomeração.

Horário escolar da Educação Infantil
Turno da manhã

• Entrada: 6h55
• Intervalo: 9h30 às 9h50
• Saída: 11h15

Turno da tarde 
• Entrada: 12h55
• Intervalo: 15h10 às 15h30 
• Saída: 17h15

Horário escolar dos Anos Iniciais – 1º e 2º anos
Turno da manhã  

• Entrada: 7h
• Intervalo: 9h30 às 9h50
• Saída: 11h40

Turno da tarde 
• Entrada: 13h
• Intervalo: 15h10 às 15h30
• Saída: 17h40

Horário escolar dos Anos Iniciais – 3º ao 5º anos
Turno da manhã

• Entrada: 7h
• Intervalo: 9h10 às 9h30
• Saída: 11h40

Turno da tarde (somente 3º ano)
• Entrada: 13h
• Intervalo: 15h10 às 15h30
• Saída: 17h40

HORÁRIOS ESPECIAIS



Horário escolar dos Anos Finais –
6º e 7º
Turno da manhã

• Entrada: 6h45
• 1º período: 7h às 7h50
• 2º período 7h50 às 8h40
• 3º período: 8h40 às 9h30
• Intervalo: 9h30 às 9h50
• 4º período: 9h50 às 10h40
• 5º período: 10h40 às 11h30
• 6º período (segundas e quartas-feiras): 11h30

às 12h20
• Saída:11h30 (terças, quintas e sextas-feiras) e

12h20 (segundas e quartas-feiras)

Horário escolar do Ensino Médio –
1º e 2º anos
Turno da manhã

• Entrada: 6h45
• 1º período: 7h às 7h50
• 2º período 7h50 às 8h40
• 3º período: 8h40 às 9h30
• Intervalo: 9h30 às 9h50
• 4º período: 9h50 às 10h40
• 5º período: 10h40 às 11h30 
• 6º período (segundas e quartas-feiras): 11h30 às 

12h20
• Saída: 11h25 (terças, quintas e sextas-feiras) e 

12h15 (segundas e quartas-feiras)

Turno da tarde – Terças e quintas-feiras 
• Entrada: 12h50
• 1º período: 13h às 13h50
• 2º período: 13h50 às 14h40
• 3º período: 14h40 às 15h30
• Intervalo: 15h30 às 15h50
• 4º período: 15h50 às 16h40
• Saída:16h40



COMO SERÁ A 
HIGIENIZAÇÃO3



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

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

• Protocolo Padrão: equipe 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 para o distanciamento de 1 metro
entre os usuários durante a utilização do espaço.

• Os espaços do Colégio serão pulverizados com quaternário de
amônia, um produto extremamente eficaz contra vírus e que
fica ativo por cerca de três horas. A aplicação será feita após o
horário escolar, sem a circulação de pessoas na escola.

• Será mantida ventilação constante nos ambientes. A
higienização dos filtros de ar condicionado segue orientação
do fabricante e todos estão com a limpeza em dia.

COMO SERÁ A 
HIGIENIZAÇÃO



ORIENTAÇÕES PARA 
EDUCADORES, ESTUDANTES 
E FAMÍLIAS4



.

• 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.

• Higienização constante das mãos com água e sabão ou
álcool em gel 70%, disponível em todos os ambientes do
Colégio.

• Verificação de temperatura, diariamente, no momento
de ingresso no Colégio.

• O uso das máscaras será exigido e o Colégio fornecerá as
EPIs às funções que necessitarem.

ORIENTAÇÃO AOS 
EDUCADORES

• Treinamento e formação sobre os protocolos de higienização
e retorno às aulas.

• Incentivo aos estudantes para constante higienização das
mãos.

• Sensibilização e acompanhamento das equipes de
manutenção e higienização.

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

• No retorno para a sala de aula, os educadores devem fazer a
assepsia das mãos.

• Todos os colaboradores do Colégio participaram de
capacitação específica sobre identificação de sintomas
gripais.



.

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

• Na chegada dos estudantes ao colégio, será disponibilizado
álcool em gel e líquido 70% para higienização das mãos e
também dos materiais de aula. Haverá uma equipe de
higienização em locais previamente indicados para evitar
filas e aglomeração.

• O uso das máscaras será exigido e todos deverão trazer
uma reserva na mochila para troca. A terceira máscara é
necessária após a aula de educação física ou atividades no
Parque.

• Será verificada a temperatura no início de cada turno na
entrada dos segmentos. Caso seja identificada febre (acima
de 37,8°C), contataremos os responsáveis para a busca do
estudante e acompanhamento do quadro em casa.

ORIENTAÇÃO AOS 
ESTUDANTES

• Todos deverão trazer garrafa de água para uso individual, pois
os bebedouros só estarão disponíveis para reabastecimento
dos recipientes.

• No retorno para a sala de aula, os estudantes devem fazer
assepsia das mãos.

• Os estudantes poderão comprar seu lanche, mas deverão
respeitar a distância de 1 metro dos demais colegas na fila da
cantina, que está demarcada.

• Os horários de entrada e saída serão escalonados por
segmento de ensino.

• Os segmentos de ensino serão separados nos momentos de
saída para evitar aglomeração, sendo a saída realizada a partir
da formação de fila em área demarcada. As famílias serão
informadas sobre o horário que deverão cumprir.

• O estudante deverá chegar e ir direto para sua sala de aula,
direcionando-se para seu lugar. Os estudantes estarão
organizados em no mínimo 1 metro de distância.

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



• Em caso de necessidade de atendimento administrativo ou
das coordenações, a família deverá realizar o agendamento
por telefone.

• Caso o estudante tenha algum familiar que apresente
sintomas da Covid-19, comunicar imediatamente o Colégio.

• Os estudantes que são parte dos grupos de risco devem ficar
em casa. Os pais deverão entregar Atestado Médico na
Secretaria do Colégio.

• Todas as famílias deverão assinar e se comprometer a seguir o
Termo de Cumprimento do Plano de Prevenção, que será
enviado via agenda e recolhido assinado.

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

• O acesso ao Colégio será permitido a apenas um
integrante da família para retirar o estudante em sua sala
de aula, seguindo todos os protocolos estabelecidos.

• Em relação à Educação Infantil, devido à adaptação, será
permitido o ingresso e permanência em sala de aula caso
o estudante necessite. Nessas situações, orientamos que
o familiar mantenha o distanciamento exigido dos demais
estudantes e seja o mais breve possível no tempo de
permanência.

ORIENTAÇÃO ÀS 
FAMÍLIAS



CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS DE COVID-
195



A partir de sintomas de síndrome gripal*, identificados na
aferição de temperatura (acima de 37,8°C) ou em outro
momento, o/a colaborador/a e/ou estudante deverá
informar o Colégio sobre a situação, além de ser afastado/a
imediatamente das atividades escolares presenciais. Será
orientado/a a realizar o teste para Covid-19.

Caso apresente os sintomas
• Comunicar imediatamente o Colégio e buscar

atendimento médico especializado para avaliar seus
sintomas.

• Permanecer em isolamento domiciliar e aguardar os
resultados dos exames, bem como as orientações do
Colégio.

* Sintomas de síndrome gripal: quadro respiratório agudo,
caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que
relatada, acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza ou
dificuldade respiratória.

CASOS SUSPEITOS 
PARA A COVID-19 SE TESTOU NEGATIVO E 

NÃO POSSUI SINTOMAS
• Pode retornar às atividades.

DESCARTADA A SUSPEITA DE COVID-19
• Estudantes devem comunicar a Secretaria sobre o 

diagnóstico. Os educadores devem comunicar o RH. Após a 
consulta, se for necessário repouso, receberá atestado ou 
estará apto a retomar suas atividades.

MANTIDA A SUSPEITA DE COVID-19
• Permanecer em isolamento, acompanhando os protocolos 

definidos pelo médico responsável.

SE TESTOU NEGATIVO E 
SEGUE COM SINTOMAS
• Seguir orientação médica da Rede Marista.
• No caso dos colaboradores, o/a gestor/a avaliará a 

possibilidade de manutenção das atividades em home office 
ou liberação temporária.



SE TESTOU POSITIVO PARA COVID-19
Informar imediatamente o diagnóstico ao Colégio, seguindo
as orientações de afastamento a seguir.

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS
COM TESTE POSITIVO PARA A COVID-19
Permanecer afastado(a) das atividades escolares e em
isolamento por 14 dias a contar do dia do resultado do
exame. Após, poderá retornar à rotina normal.

O Colégio orientará seus colegas para que fiquem atentos a
possíveis sintomas pelos próximos 14 dias.

Obs.: os casos serão informados à Secretaria de Saúde e
Secretaria de Educação do Município de Sinop para seguir
protocolo indicado quanto ao afastamento da turma e/ou
turno. O Colégio definirá se a turma ou o turno cumprirão o
isolamento.

ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO COM
TESTE POSITIVO PARA A COVID-19
Permanecer afastado(a) das atividades escolares e em
isolamento por 14 dias a contar do dia do resultado do
exame, após poderá retornar à rotina normal. O Colégio
orientará seus colegas para que fiquem atentos a possíveis
sintomas pelos próximos 14 dias.

Obs.: os casos serão informados à Secretaria de Saúde e
Secretaria de Educação do Município de Sinop para seguir
protocolo indicado quanto ao afastamento da turma e/ou
turno. O Colégio definirá o formato de isolamento das
turmas dos Anos Finais e Ensino Médio.

COLABORADORES/AS COM TESTE POSITIVO PARA A COVID-19
Após a confirmação, com atestado médico, o/a colaborador/a
deverá ser afastado das atividades escolares e permanecer em
isolamento até 14 dias a contar do dia do resultado do exame e
poderá retornar à rotina normal.

O Colégio orientará seus colegas para que fiquem atentos a
possíveis sintomas pelos próximos 14 dias e analisará a
suspensão das atividades presenciais, de acordo com cada caso.
Em todos os casos, o Colégio comunicará imediatamente as
Secretarias de Saúde e de Educação do Município de Sinop/MT.

RETORNO DE COLABORADOR/A E/OU ESTUDANTE
AFASTADO/A POR COVID-19
Somente será permitido o retorno às atividades escolares
depois de cumprir o período de quarentena de 14 dias, após
poderá retornar à rotina normal.

COLABORADOR/A QUE RESIDA COM ALGUÉM QUE TESTOU
POSITIVO PARA COVID-19
Permanecer afastado das atividades escolares e em isolamento
por 14 dias. O Colégio orientará seus colegas para que fiquem
atentos a possíveis sintomas pelos próximos 14 dias.
Deve ser enviada ao Colégio a cópia do atestado da pessoa
doente, termo ou exame fornecido pelo/a médico/a.

No caso dos colaboradores, o/a gestor/a avaliará a possibilidade
de manutenção das atividades em home office ou liberação
temporária.
Somente haverá autorização para retornar às atividades após
cumprir o período de quarentena de 14 dias.
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Espaços de estudos
e atividades

• Apresentamos os protocolos de uso e higienização dos
espaços como Biblioteca, Ginásio e Área Verde, Parque
e Laboratórios.

COMO SERÁ A 
UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA

• A higienização das mãos com álcool 70% ao ingressar e sair da
Biblioteca é obrigatória aos estudantes e docentes que
acessarem o espaço.

• Uso obrigatório de máscara para todos os frequentadores.

• Deverá ser respeitado o distanciamento de 1 metro entre
todos os frequentadores.

• O acesso à Biblioteca ocorrerá de forma escalonada por
turma.

• Haverá atenção redobrada para a higienização de mesas,
cadeiras e cabines.

• As janelas devem permanecer abertas durante os turnos de
aula.

• A visita à Biblioteca ocorrerá com dia e hora pré-fixados, em
cronograma próprio, a fim de evitar o uso por mais de uma
turma ou grupo ao mesmo tempo.



• A higienização do ambiente geral se dará sempre ao final de cada
turno, seguindo padrões adotados em outros espaços internos do
colégio, como salas de aula.

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

EMPRÉSTIMO DE LIVROS

• A restrição do manuseio, ao retirar o livro, será necessária, sendo

as obras selecionadas antecipadamente junto aos professores.

• A acomodação dos livros para empréstimo se dará em uma vitrine

previamente identificada para tal finalidade.

• A vitrine na qual estarão expostos os livros contará, além dos

exemplares, com as respectivas sinopses dos títulos para que os

usuários possam fazer uma pré-seleção, evitando o manuseio.

• Aos usuários que permanecem com as aulas presenciais, os

empréstimos de livros acontecem de forma presencial.

• As instruções (tutorial) sobre o uso do sistema de reservas aos

estudantes estarão dispostas no site do Colégio Marista Santo

Antônio, área Biblioteca.

• Famílias que optaram pelo regime domiciliar receberão as

instruções (tutorial) de acesso ao sistema de reservas via e- mail, a

partir do encaminhamento de circular.

• O Colégio Marista Santo Antônio também colocará à disposição

das famílias os canais biblioteca.santoantonio@maristas.org.br,

bem como telefone (66) 3517-6407, para informações e/ou

esclarecimento de dúvidas.

• Para os estudantes que optaram pelo regime domiciliar e que

realizarem a reserva, os livros serão disponibilizados para

retirada em embalagens específicas que permitam a

higienização a ser preparada pelo bibliotecário responsável.

• Posteriormente à higienização para retirada dos livros, os

exemplares serão direcionados à recepção do Colégio para a

retirada por meio de sistema de drive-thru, pelo estudante ou

familiar.

• Após retirada do livro e a realização do empréstimo, o

estudante terá 5 dias para a leitura e/ou uso da obra.

• Aos estudantes que permanecerem no regime domiciliar, o

empréstimo de obras se dará via sistema de reservas.

DEVOLUÇÃO DE OBRAS:
Educação Infantil e Anos Iniciais
Anos Finais e Ensino Médio

• A devolução será realizada pelo próprio usuário (exceto
crianças), que entregará o livro no carrinho e/ou estante para
dar início ao período de quarentena (5 dias).

• Pós-devolução, o livro permanecerá também 5 dias em
regime de quarentena, em ambiente previamente montado
na Biblioteca, antes de retornar à estante.

• Após o período de quarentena, que também ocorre no
sistema de empréstimo, o material será novamente
disponibilizado no sistema da Biblioteca.



• O ginásio possui duas quadras, denominadas Quadra 01 e
Quadra 02.

• Os materiais utilizados são de uso individual e devem ser
higienizados no início e final de cada atividade.

• A preferência de uso é do componente curricular de Educação
Física, respeitando seus momentos de uso.

• A área verde é composta pelos espaços de pátio e também
pelo campo de futebol.

• A condução a estes ambientes é feita pelo responsável da
turma, respeitando o distanciamento durante o deslocamento.

• Deverá ser respeitado o distanciamento de 2 metros nas
atividades.

Mediação de Leitura
Educação Infantil e 
Anos Iniciais

• Haverá mediação de leitura presencial na Biblioteca e na 
sala de aula com distanciamento de 1 metro do educador 
com os estudantes, não podendo oferecer o contato e a 
aproximação do aluno com o livro.

• Aos estudantes que optaram pelo isolamento social, as
mediações acontecerão sob forma de atividades
complementares (online, por exemplo), assegurando a
realização simultânea.

• Os materiais serão digitalizados para uso dos professores
em sala de aula, evitando o manuseio das obras, mas de
forma a respeitar as normativas da Lei de Direitos
Autorais (Lei 9610/98).

Ginásio e 
áreas verdes



• Para as atividades esportivas (Ginásio e Campo), haverá a

higienização dos equipamentos e materiais, além do uso

obrigatório da máscara durante todo o período.

• O ambiente do ginásio manterá os portões abertos antes do

início das aulas de cada turno, assim permanecendo ao longo

do dia, para garantir ventilação natural constante.

• Cada quadra terá sua entrada específica em cada portão,

sendo o portão lateral para Quadra 1 e o portão frontal para

Quadra 2. Os horários serão escalonados para evitar

aglomeração.

• Serão ofertados borrifadores de álcool 70% para os

estudantes fazerem sua constante higienização.

• Para as atividades não esportivas, as turmas serão

direcionadas a espaços específicos. Durante esse período, o

estudante deverá permanecer no espaço destinado.

• Todas as salas e ambientes que receberão essas atividades

estarão constantemente higienizados e arejados conforme o

protocolo padrão do colégio.

• Estudantes deverão trazer a terceira máscara para

substituição após uso de parque e/ou ginásio/campo.

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES • A higienização dos estudantes deverá ser realizada depois do
uso do parque e de maneira escalonada.

• Uso obrigatório de máscara para frequentadores, que deverão
trazer a terceira máscara para substituição.

• Ao sair das áreas externas e parques, o estudante deve se
higienizar no banheiro do colégio. Neste momento, faz a troca
da máscara.

• Para estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais,
educadores regentes e monitoras prestarão auxílio no processo
de higienização com álcool 70% em gel, água e sabão.

PARQUES

ORGANIZAÇÃO
MATERIALIDADES
• Os materiais utilizados no parque deverão ser de plástico ou

metal para serem esterilizados com mais facilidade ao final de
cada turno.

• Os materiais deverão ser acondicionados em caixas
organizadoras para utilização do próximo grupo/turma.

• Haverá higienização dos brinquedos de madeira nas áreas
externas sempre ao final do dia com quaternário de amônia.



• A higienização das mãos com álcool 70% ao ingressar e sair do
espaço é obrigatória aos estudantes e educadores.

• Uso obrigatório de máscara para frequentadores.

• Deverá ser respeitado o distanciamento de 1 metro entre todos
os frequentadores.

• As dicas de prevenção e cuidado estarão representadas em
pontos do laboratório, mediante comunicação visual.

• O local será mantido arejado durante todo o período de uso.

• O uso de vidrarias e/ou demais materiais será de forma
individualizada.

• As vidrarias serão higienizadas antes e após cada atividade
prática, sendo utilizada estufa para o processo de secagem,
evitando o uso de papeis.

• Estudantes online poderão acompanhar as atividades por meio
da plataforma Teams.

• A higienização do ambiente geral se dará sempre ao final de
cada turno, seguindo padrões adotados em outros espaços
internos do colégio e no protocolo de funcionamento do Marista
Santo Antônio.

• O uso dos materiais será de forma individualizada.

• A higienização das mãos com álcool 70% ao ingressar e sair do
espaço é obrigatória aos estudantes e docentes.

• Uso obrigatório de máscara para frequentadores.

• Deverá ser respeitado o distanciamento de 1 metro entre todos os
frequentadores.

• As dicas de prevenção e cuidado estarão representadas em pontos
do laboratório, mediante comunicação visual.

• O local será mantido arejado durante todo o período de uso.

• Haverá controle de acesso de materiais de uma aula para outra,
para que entre elas seja garantida a higienização com álcool 70% do
espaço e materiais.

• Os estudantes que estiverem em casa poderão acompanhar as
atividades mediante utilização de softwares similares previamente
indicados pela coordenação e que sejam de livre domínio
(gratuitos).

• Estudantes online poderão acompanhar as atividades por meio da
plataforma Teams.

• A higienização do ambiente geral se dará sempre ao final de cada
turno, seguindo padrões adotados em outros espaços internos do
colégio e no protocolo de funcionamento do Marista Santo Antônio.

Laboratório Robótica




