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O cuidado é um dos principais balizadores da nossa

atuação. Enquanto maristas, temos a missão de ser

presença significativa junto às nossas comunidades,

com olhar atento e acolhedor a todos que convivem

conosco.

Em tempos de pandemia, isso significa redobrar a

atenção aos protocolos que foram construídos para

cuidar da nossa comunidade. Em 2022, daremos

continuidade a algumas medidas que passamos a

adotar há cerca de dois anos.

Embora as medidas contra a Covid-19 já façam parte

da nossa rotina, é necessário que todos estejamos

em sintonia e bem apropriados de todos os

processos que serão adotados no dia a dia dos

espaços maristas. Pedimos que leiam este guia com

atenção. Juntos, seguiremos cuidando de toda a

nossa comunidade.

Fraternalmente, 

Direção do Marista Santo Antônio



Com a continuidade da pandemia de Covid-19, precisamos

seguir nos adaptando à realidade que se apresenta,

adotando protocolos na 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 ao nosso propósito e missão.

Para que possamos seguir em sintonia, reeditamos este

guia de protocolos para as atividades presenciais, com

medidas que são adotadas para a prevenção da

proliferação do novo coronavírus e outros que provocam

doenças respiratórias, a partir do cuidado com nossos

educadores, estudantes e famílias.

Este documento, construído pelo COE Saúde Marista,

define ações e orientações básicas para as atividades

presenciais que são aplicadas no Colégio Marista Santo

Antônio. As informações foram construídas a partir das

recomendações e determinações legais, bem como das

próprias mudanças e aprendizagens que tivemos ao longo

do período de pandemia

A validação das informações foi feita junto ao serviço de

Infectologia do Hospital São Lucas da PUCRS e à médica do

trabalho Ana Beatriz Escobar, dos Colégios e Unidades

Sociais da Rede Marista. Eventuais ajustes serão realizados

pelos COE Saúde Marista a partir das demandas dos

decretos municipais e estaduais.



O Colégio Marista Santo Antônio constituiu um COE local, composto

por, um gestor, e mais dois educadores da comunidade escolar. Suas

funções são:

I - elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento

e Controle do novo coronavírus – Covid-19;

II - informar e capacitar a comunidade escolar ou acadêmica sobre os

cuidados a serem adotados por ocasião do novo coronavírus;

III - manter a rotina de monitoramento dos protocolos, garantindo a

execução diária destes;

IV - analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou

confirmados de COVID-19 no âmbito da Instituição de Ensino;

V - planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medidas

para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação na

Instituição de Ensino;

VI - agregar outros componentes para auxiliar na execução de suas

atribuições, sempre que necessário.

O Plano de Contingência está em consonância com o DECRETO 

MUNICIPAL N.: 272/2021, com data de 27 de outubro de 2021, 

e em vigor desde 1 de novembro de 2021.

COE DO MARISTA SANTO ANTÔNIO

• Ir. Claudiano Tiecher: Diretor-geral

• Bruna Sousa: Vice-diretora Educacional

• José Francisco Machado Neto: Coordenador Administrativo

• Jair Dutra: Coordenador de Turno

• Valdo Enrique Messias de Souza: Assistente Administrativo –

RH



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, deverão
ser evitadas.

4. O álcool em 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 copos, canecas e outros
utensílios semelhantes.

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

7. A unidade deve ser comunicada imediatamente sobre
os sintomas de tosse seca, febre, coriza, cansaço e
dificuldade para respirar.

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



Para que sigamos cuidando da saúde de todos que frequentam o
nosso Colégio, relembramos algumas medidas essenciais, que
devem ser seguidas por todos os estudantes, educadores, familiares
e fornecedores:

• Usar corretamente e de maneira ininterrupta as máscaras de
proteção;

• Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou
álcool em gel 70%,

• Manter os espaços sempre ventilados, com janelas e portas
abertas;

• Não compartilhar copos, canecas, talheres e demais utensílios
de uso pessoal.

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

• 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.



• 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.

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

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

• Incentivo aos estudantes para constante higienização das
mãos.

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

• 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.

• Caso o estudante manifeste algum sintoma cabe à família
comunicar imediatamente ao colégio e não enviar o discente para
as aulas. Somente após respaldo médico e/ou apresentação de
teste negativo, a família deverá retomar a rotina escolar presencial
com o estudante.

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



• 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.

• 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.

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

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

• Todos devem privilegiar o uso das escadas, evitando a utilização do
elevador (salvo casos específicos, como mobilidade reduzida e outros.)

A partir de sintomas de síndrome gripal*, 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.



• O teste deverá ser realizado a partir do terceiro dia do início dos 
sintomas, ou do contato direto com caso positivo. Caso seja 
negativo, pode retornar às atividades.

• Caso o contato direto com caso positivo seja com familiar, deverá 
cumprir os 5 dias de isolamento independente do resultado do 
exame.

Descartada a suspeita de Covid-19
• Estudantes devem comunicar a Secretaria sobre o diagnóstico 

e retornar às aulas.
• Os educadores devem comunicar o RH e retornar ao 

trabalho.

• Procurar atendimento médico que ateste a necessidade de 
permanecer em isolamento/ afastamento.

• Informar imediatamente o diagnóstico ao Colégio, seguindo 
as orientações de afastamento a seguir.

Estudantes com teste positivo para a Covid-19
Permanecer afastado/a das atividades escolares e em isolamento
por 7 dias a contar do dia do resultado do exame. Após, poderá
retornar à rotina normal.

Colaboradores/as com teste positivo para a Covid-19
Após a confirmação, com atestado médico ou comprovante de
laudo do exame, o/a colaborador/a deverá ser afastado das
atividades presenciais e permanecer em isolamento até 5 dias, a
contar do dia do resultado do exame, e poderá retornar à rotina
normal, exceto por atestado médico com período superior de
isolamento.

Colaborador/a que resida com alguém que testou positivo para
Covid-19

O Colaborador deverá comunicar ao RH e procurar atendimento e
orientação médica, realizando o teste.
O COE local orientará o colaborador quanto ao retorno às
atividades.




