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Às vezes agimos como se a vida não falasse com a escola.

A vida das nossas crianças e jovens vai para a escola todos 
os dias. Eles carregam em nossos espaços as suas trajetórias, 
histórias, contextos sociais, econômicos, familiares e religiosos.
Talvez, esse momento de epidemia mostre a necessidade de 
a escola olhar para a vida do estudante. Para a vida da família. 
Olhar para o seio familiar e ver que ali é, também, uma casa 
de educação. Mais do que nunca, a vida vai à escola.

Jamais, em nossa história, a escola quis tanto conhecer cada 
lar, cada moradia, cada cômodo, casa área livre, para que, 
conhecendo, pudesse aproximar-se com mais sentido, mais 
conteúdo e mais empatia.

A proximidade da relação escola-família, de que tanto 
falamos, agora se mostra com profunda vulnerabilidade. Se 
antes tínhamos condições de aproximação social, com acesso 
a cada casa, não o fazíamos como rotina. Pois hoje queremos 
a melhor conexão, mesmo que virtual, para que possamos 
entrar em cada lar.



A vida vai à escola. Talvez, como escola, falhamos em não ir até 
onde a vida do estudante acontece. Seria descabido pensar 
que cada professor conhecesse a casa do estudante? Seria 
desmedido que fôssemos realmente uma Família Educativa, 
com pais, mães e professores abraçados pelo êxito acadêmico 
das nossas crianças e jovens?

A vida vai à escola, mesmo que não queiramos. A vida que 
passa por dificuldades, que tem altas habilidades, que tem 
necessidades especiais, que tem gosto por estudar, e as 
que não têm muito, mas um dia terão, e podem descobrir 
justamente na escola.

A vida vai sim à escola! E vai com todo o seu potencial.

Em tempos de distanciamento social, talvez nossas palavras 
devam ser trocadas pelo silêncio e pela ação, priorizando a 
vida. Estamos vivendo um tempo de conteúdo excessivo. 
É chegada a hora de uma conversa interna e, se em algum 
momento não pararmos de consumir lives, textos, livros, 
vídeos no Youtube, corremos o risco de anular nossa intuição 
em um emaranhado de referenciais externos.

Não seria irônico o uso de máscaras nesses tempos? É 
o silêncio para que nossas vidas possam chegar à escola 
novamente. E, mais uma vez, a vida vai à escola, e agora 
carregada de novos aprendizados.

Vamos voltar à escola. 
Com responsabilidade. 
Com segurança. 
Com paixão.
Com fé.

Ir. Claudiano Tiecher
Diretor
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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 forma 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 do vírus 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 o retorno das 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.
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O Colégio Marista Santo Antônio parou suas atividades 
presenciais em 18 de março. A partir disso, a equipe local 
e da Estrutura Executiva dos Colégios da Rede Marista 
começaram a estudar e organizar um plano específico para 
o retorno das atividades nas instalações da unidade.

Para organizar e padronizar as iniciativas, criamos um 
Grupo de Trabalho (GT) com dois focos:

HIGIENIZAÇÃO: 
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. 

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS: 
seguimos o decreto municipal para iniciar as atividades 
presenciais. Os grupos de trabalho do Colégio organizaram 
e definiram as medidas que visam estabelecer padrões de 
procedimentos e protocolos diários, que devem ser seguidos 
pela comunidade educativa frente a esse novo desafio. 
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A premissa dos dois focos 
é a preservação da saúde e 
o cuidado com estudantes, 
professores, colaboradores, 
famílias e a comunidade de 
um modo geral. 
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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 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.

A empresa Olimpo é a parceira na organização dos 
materiais e 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.

NOSSA
ORGANIZAÇÃO



PLANO DE 
RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS

As aulas presenciais iniciam no dia 4 de maio de 2020. Na 
primeira semana com 50% dos estudantes, na segunda 
com 70% e na terceira 100% dos estudantes retomam às 
aulas presenciais.

4/5 – Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental
11/5 – 6º ano do Ensino Fundamental
18/5 – 1º ano do Ensino Médio

Até o início das atividades presenciais, as turmas de 6º 
ano EF e 1º ano do EM permanecem com os estudos 
domiciliares, por meio da plataforma Marista Virtual 3.0. 

Os estudantes da Educação Especial somente retornarão 
às aulas presenciais no dia 25 de maio.

Conforme o Art.15 do Decreto Municipal, o Colégio 
disponibilizará atividades domiciliares aos estudantes que 
optarem pela manutenção do isolamento social e/ou por 
estarem inseridos no grupo de risco, ficando assegurado 
o direito escolar, inclusive em avaliações, apresentação 
de trabalhos e computação de presença. As atividades 
encaminhadas deverão ser realizadas pela família para 
assegurar os dias letivos.





HIGIENIZAÇÃO
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• 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, disjuntores de luz, dispensers, teclado dos 
computadores da sala, corrimãos (toda estrutura de 
contato), principalmente superfícies, será feita a cada 
duas horas. Sendo que corrimão, elevador, trincos e 
disjuntores serão higienizados após início da aula e após 
o intervalo.

COMO SERÁ A 
HIGIENIZAÇÃO



• Protocolo Padrão: equipe devidamente treinada 
sobre a atuação em todos os espaços e produtos 
utilizados na higienização. 

• Atenção redobrada para a higienização dos banheiros, 
com sinalização na entrada para o distanciamento de 
1,5m entre os usuários durante a utilização do espaço.

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

• Será mantida ventilação constante nos ambientes. 
Os filtros de ar condicionado seguem orientação do 
fabricante para higienização e todos estão em dia.





AÇÕES E 
ORIENTAÇÕES 
PARA 
COMUNIDADE 
ESCOLAR
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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, 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.

• 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.

ORIENTAÇÕES 
AOS EDUCADORES



• Manter obrigatoriamente o distanciamento entre 
todos (estudantes, professores, colaboradores) de no 
mínimo 1,5m.

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

• Não haverá recreios e intervalos fora da sala de aula.

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

• As reuniões estão suspensas, exceto em área abertas 
e com distanciamento exigido pelo decreto municipal.

• Ao chegar no Colégio, os professores devem ir direto 
para as salas de aula e usar os EPIs solicitados. 
Devem acompanhar os estudantes desde a entrada 
no Colégio, segundo seção II, artigo 8 inciso 2 do 
Decreto Municipal.

• Será realizada a imunização de todos os educadores 
com a vacinação da gripe.

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

• Será verificada e registrada a temperatura no 
início de cada turno. Caso seja identificada febre, 
contataremos os responsáveis para a busca do 
estudante e acompanhamento do quadro em casa.  

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

• O uso das máscaras será exigido e todos deverão 
trazer uma reserva na mochila para troca. 

• 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 a assepsia das mãos. 

ORIENTAÇÕES 
AOS ESTUDANTES



• Não haverá recreios e intervalos fora da sala de aula. 
Os estudantes poderão comprar seu lanche, mas 
deverão respeitar a distância de 1,5m dos demais 
colegas na fila da cantina, que será demarcada.

• 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 pra 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.  As mesas dos 
estudantes estarão organizadas em no mínimo 1,5m 
de distância. O professor  manterá distanciamento 
mínimo de 1,5m dos estudantes.

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

• Os estudantes que são parte dos grupos de risco devem 
ficar em casa. Os pais deverão entregar Atestado 
Médico na Secretaria do Colégio. Para esses casos, 
montaremos planejamentos específicos a partir de 
estudos domiciliares.
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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.

• Não será permitido o acesso o Colégio, salvo Educação 
Infantil, devido a readaptação. Para esses pais será 
exigido o uso da máscara, bem como o mesmo 
protocolo dos estudantes: medição de temperatura, 
1,5m de distância e não ser classificado dentro do 
grupo de risco.

ORIENTAÇÕES 
ÀS FAMÍLIAS



• Em necessidade de atendimento do administrativo/
coordenações, realizar o agendamento por telefone.

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

•  Para evitar aglomerações, todos os eventos próximos 
previstos em calendário escolar estão suspensos.

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

• Todas as famílias deverão assinar e se comprometer 
em seguir o Termo de Cumprimento do Plano de 
Prevenção (disponível para conhecimento ao final 
deste documento), que será enviado via agenda e 
recolhido assinado também por ela.





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

• As aulas de Educação Física serão somente teóricas ou 
com atividades sem aglomeração. Ex.: atividades com 
jogos pedagógicos em sala de aula, yoga, relaxamento.

•  As atividades complementares estão suspensas por 
tempo indeterminado.

• Pátio, biblioteca e parque Infantil interditados por 
tempo indeterminado. 

• Suspensão de todos os eventos próximos previstos 
em calendário escolar.

O QUE MUDA 
NA OPERAÇÃO
DO COLÉGIO? 



•  Os estudantes e colaboradores que apresentarem 
sintomas gripais devem permanecer afastados.

•  Caso algum estudante ou colaborador apresentar 
sintomas do Covid-19, os órgãos municipais e as 
famílias serão informadas.

•  O atendimento da Cantina será mantido, 
exclusivamente para estudantes, porém com uma 
organização prévia de cada turma. 

•  Não há a necessidade de uso de luvas, apenas a 
higienização das mãos. O que precisamos evitar é 
levar as mãos ao rosto quando essas não estiverem 
lavadas. As luvas também são condutoras do vírus.

•  As máscaras descartadas deverão ser depositadas em 
lixeiras especificas para lixo biológico, que é recolhido 
por uma empresa especializada.
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•  Fornecedores serão atendidos em horários específicos 
estabelecidos pelo Colégio. Os materiais entregues 
serão acondicionados em espaço específico por até 
24h, 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.

• Caso tenha algum caso confirmado de estudante ou 
educador com a doença, o Colégio realizará o afastamento 
imediato do doente, prestando todo o auxílio necessário 
durante o acompanhamento do quadro.

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



Eu,  , 
CPF:                                   , RG,                                ,  
residente na rua:                                          , nº                  , 
no município de                                                                                      , 
Mato Grosso – MT, responsável legal, pelo estudante                                        
 , 
da turma:                             , turno                          , DECLARO 
estar ciente e de acordo com as especificidades do 
Plano de Prevenção ao COVID-19, anexo à presente, 
assumindo o compromisso de cumprir o Plano, bem 
como as orientações do Colégio Marista Santo Antônio.

DECLARO, ainda, estar ciente que o não cumprimento das 
disposições do Plano de Prevenção e demais orientações 
do Colégio com relação à aplicação do referido Plano, 
não me dá direito a qualquer reclamação futura. 

Sinop,                       de                                                de 2020.

 
Assinatura responsável

ACORDO DE CUMPRIMENTO 
AO PLANO DE PREVENÇÃO  
DO COVID-19



ColegioMaristaSantoAntonio

Av. dos Tarumãs, 4300 – Sinop - MT
Cep 78559-899 | 66 3517 6400

maristasantoantonio.org.br


